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Opgeleverd.... en nu?
Uw woning is opgeleverd. Vanaf nu begint uw periode van bewoning.
Het is goed om te weten dat uw woning voldoet aan een groot aantal eisen om onder andere de kwaliteit te kunnen
garanderen. Zo is in het Bouwbesluit, de wetgeving op het gebied van bouwen, bepaald waaraan een woning moet voldoen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid. Denk hierbij aan eisen voor brandveiligheid en constructieve veiligheid, ventilatie en de hoeveelheid licht en lucht die uw woning in moet kunnen. Eveneens zijn de breedte
en hoogte van deuren en vertrekken, de breedte en helling van de trappen en de aanwezigheid van een badkamer, toilet,
keuken in het Bouwbesluit geregeld en ook is de positie van de meterkast aan bepaalde eisen gebonden en is tot in detail
bepaald hoe deze moet worden ingedeeld.
In het bestemmingsplan ligt vrij nauwkeurig vast hoe de bouwblokken op de diverse kavels staan, hoever deze van de weg
af liggen, op welke hoogte de dakgoot mag zitten en hoe hoog de nok van een gebouw mag zijn.
Binnen dit kader van voorschriften en richtlijnen heeft de architect een ontwerp gemaakt dat bestaat uit tekeningen waar
op te zien is hoe de woning er uit ziet en hoe deze is gemaakt, en een technische omschrijving, een document waarin is
vastgelegd welke materialen voor de bouw worden gebruikt en welke kleuren worden toegepast.
Op het gebied van de minimale eisen uit het bouwbesluit ligt de verantwoording bij de bouwer. Wij hebben tijdens de
bouw zoveel mogelijk met uw wensen voor meer- en minderwerk rekening gehouden, maar uiteraard zijn ook wij gebonden aan de voorschriften en richtlijnen. Wellicht heeft u gedurende dit traject te maken gehad met wensen die om die
reden niet konden worden gehonoreerd.
Vanaf het moment dat de palen de grond in zijn gegaan tot dat het laatste schroefje is aangedraaid is er door UBA gelet op
de eisen waaraan voldaan moet worden. Er is op toegezien dat het gebruikte beton sterk genoeg is, dat de metselstenen
en dakpannen de juiste kleur en vorm hebben en dat alles in de juiste kleur wordt afgewerkt. Daarnaast hebben wij ook
gelet op de technische kwaliteit van de installaties, of er netjes getegeld is en of al het hang- en sluitwerk functioneert.
Aan het eind van de bouwfase heeft u met UBA de woning geïnspecteerd en zijn er -al dan niet- tekortkomingen geconstateerd die in de onderhoudsfase hersteld moeten worden.
En nu is het zover, de woning wordt aan u overgedragen. In dit document vindt u informatie over uw woning. U vindt
algemene informatie over de installaties en het gebruik en onderhoud ervan, deze informatie is niet projectspecifiek. Naast
deze niet-projectspecifieke informatie zijn er diverse documenten toegevoegd die uitsluitend van toepassing zijn op úw
woning of appartement, zoals gebruiksaanwijzingen van de toegepaste installaties en de lijst met onderaannemers/installateurs die aan uw woning of appartement hebben gewerkt.
Wij wensen u veel woonplezier
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Garanties

SWK (Stichting Waarborgfonds Koopwoningen) verstrekt waarborgcertificaten op nieuwbouwkoopwoningen die onder verantwoordelijkheid van bij SWK aangesloten aannemers, projectontwikkelaars en corporaties worden of zijn gerealiseerd. Dit doet SWK namens de verzekeraar: HDI
Global. De aangesloten ondernemingen voldoen aan de strenge inschrijfvoorwaarden van SWK.
Het SWK waarborgcertificaat beschermt de kopers tegen de risico’s die verbonden zijn aan de
aanschaf van een nieuwe woning.

Aanspraken op garanties
De garantietermijn gaat automatisch drie maanden na de oplevering c.q. “beschikbaarstelling” in.
De duur van de garantietermijn is vastgesteld in de bijbehorende SWK garantie- en waarborgregeling van de woning.
Alvorens u aanspraak maakt op de garantie, verzoeken wij u eerst zelf te bepalen of de klacht onder de garantie- en waarborgregeling valt. Dit om voor u onnodige kosten te voorkomen: als de klacht niet onder de garantie- en waarborgregeling
valt, wordt achteraf € 105,00 inclusief btw aan inspectiekosten bij u in rekening gebracht. Dit bedrag wordt jaarlijks conform de prijsindex van het CBS aangepast. Alleen bij regelmatig en deskundig onderhoud kan aanspraak worden gemaakt
op de garantie.
In de garantie- en waarborgregeling behorende bij uw woning, vindt u in de toelichting in hoofdlijnen wat wel en niet voor garantie in aanmerking komt.
Verzoek tot herstel
Klachten, die volgens u onder de SWK garantie en waarborgregeling vallen, dient u schriftelijk te melden. U kunt uw
klachten uitsluitend digitaal melden via
www.uba.nl/service/servicemeldingen/
Zorg ervoor dat u onderstaande gegevens bij de hand heeft:
-

Eigen naam + e-mailadres + telefoonnummer

-

Straatnaam + huisnummer + postcode + plaatsnaam

-

Projectnaam + bouwnummer

-

Probleemomschrijving inclusief duidelijke overzichtsen detailfoto’s

SERVICEMELDINGEN
Voor het melden van garantieverzoeken.
Voor het melden van spoedeisende garantieverzoeken tijdens feestdagen en vakantieperiodes:
zie instructie onderaan dit blad.
Garantietermijn
De garantietermijn gaat automatisch in, drie maanden na de oplevering
c.q. “beschikbaarstelling”. De duur en garantievoorwaarden zijn vastgelegd
in de SWK garantie- en waarborgregeling van de woning.
Gebruik en onderhoudsdocumentatie
Heeft u vragen? Lees dan eerst de informatie die u op de USB-stick heeft gekregen bij oplevering. Staat het antwoord er niet in, dan kunt u contact opnemen met de serviceafdeling
van UBA. Dit kan uitsluitend via het serviceformulier op de website.

Mondelinge of telefonische klachten nemen wij niet in
behandeling. Voor een noodsituatie zoals bijvoorbeeld een
gesprongen waterleiding geldt natuurlijk een uitzondering;
wel moet zo’n klacht naderhand alsnog schriftelijk worden
gemeld via de website van UBA.
Voor het melden van storingen tijdens feestdagen en vakantieperiodes verwijzen wij naar de storingskaart. Hierop
zijn de voor uw woning van toepassing zijnde storingsnummers en de telefoonnummers en/of e-mail adressen van de
installatiebedrijven die in uw woning werkzaam zijn geweest
vermeld. De storingskaart vindt u in de meterkast.
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Woning of appartement (privé gedeelte)
Heeft u tijdens de onderhouds- en garantieperiode een garantieverzoek, dan kunt u dit
uitsluitend schriftelijk melden via het serviceformulier op de website:

www.uba.nl/service/servicemeldingen/
Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:
Eigen naam + e-mailadres + telefoonnummer
Straatnaam + huisnummer + postcode + plaatsnaam
Projectnaam + bouwnummer
Probleemomschrijving inclusief duidelijke overzichts- en detailfoto’s
Mondelinge of telefonische meldingen nemen wij niet in behandeling.
Gebouw (algemene ruimte) (indien van toepassing)
Garantieverzoeken met betrekking tot de algemene ruimte kunt u melden bij de Vereniging van Eigenaren (VvE).
De VvE meldt deze vervolgens door aan de serviceafdeling van UBA.

MELDINGEN TIJDENS FEESTDAGEN EN VAKANTIEPERIODES

Dringende garantieverzoeken tijdens de onderhouds- en garantieperiode tijdens feestdagen en vakantieperiodes kunnen rechtstreeks gemeld worden bij de installateur. U dient uw melding ook gelijktijdig door
te geven aan de serviceafdeling van UBA. Dit kan uitsluitend via het serviceformulier op de website.
Nutsbedrijven
Nationaal storingsnummer gas- en stroom

0800 9009

Installateurs
Loodgieter
Elektrische installatie
Verwarming

UBA Bouw B.V. - J.A. van Seumerenlaan 4 - Postbus 62 - 1420 AB - Uithoorn

Aandachtspunten bij het betrekken van uw woning
Na de oplevering gaat u uw woning inrichten. Wij benadrukken dat bij het (gedeeltelijk) verwijderen van (installatie-)
onderdelen (zoals videofoon, thermostaten, mv-bediening e.d.) de garantie op het betreffende onderdeel kan komen te
vervallen.

Schoonmaken
Uw nieuwe woning wordt ‘bezemschoon’ aan u opgeleverd. Het sanitair, het tegelwerk en de ruiten worden schoon
opgeleverd. Daarna zult u waarschijnlijk zelf het huis nog een schoonmaakbeurt geven. Probeer hierbij het gebruik van
veel water te vermijden, de woning bevat namelijk nog veel bouwvocht. Geadviseerd wordt om het water regelmatig te
verversen, om zo schade door zand en/of vervuiling te voorkomen.
Maak wanden en vloeren droog schoon. Ook voor de afwerking van de wanden en de vloeren is het belangrijk dat deze
ondergronden goed droog zijn. Om onnodig stof in uw woning te voorkomen kunt u de afwerkvloeren het beste schoonmaken met een (bouw)stofzuiger.
Zet bij het schoonmaken van de woning de ramen open en schakel het ventilatiesysteem uit. Gebruik bij boren, zagen en
fresen in de woning altijd directe stofafzuiging om vervuiling van het ventilatiesysteem te voorkomen.
Gebruik van schoonmaakmiddelen
•
Een juiste keuze van schoonmaakmiddelen is van belang. Veel schoonmaakmiddelen bevatten agressieve stoffen,
bleekmiddelen en oplosbare stoffen. Deze schoonmaak- en schurende middelen kunnen zorgen voor aantasting,
vlekken en/of verkleuringen veroorzaken op (vers) schilderwerk, tegelwerk, natuursteen, voegwerk en op kunststof onderdelen.
•
Gelet op het milieu en uw eigen gezondheid worden schoonmaakmiddelen op basis van natuurlijke grondstoffen
aanbevolen, zoals bijvoorbeeld zachte of vloeibare groene zeep.
•
Gebruik geen alcohol/spiritus om verf op waterbasis te reinigen.
•
Gebruik geen schuursponsjes. Schuursponsjes kunnen krassen veroorzaken.
•
Lees de informatie op de verpakking van de schoonmaakmiddelen en volg de gebruiksaanwijzingen op. Bedenk 		
hierbij dat een juiste dosering het milieu spaart.
•
Op bijna alle schoonmaakmiddelen staat de waarschuwing om deze producten buiten het bereik van kinderen te
houden. Let op de gevarensymbolen. Mocht het misgaan: neem de verpakking mee naar de arts.
•
Eventuele droge schimmels die zich in de woning bevinden kunt u eenvoudig met een stofzuiger verwijderen. Als
persoonlijke bescherming adviseren wij hiervoor een geschikt stof masker te gebruiken.
Schoonmaaktips
•
Verfspatten op de ramen kunt u voorzichtig verwijderen met een glasreinigingsmesje en water.
Pas op voor krassen!
•
Kalkspatten verwijderen met water, waaraan een scheutje azijn is toegevoegd; wees alert op de nog relatief verse
verf- en kalklaag.
•
Gebruik bij het afdekken van geschilderd of geïmpregneerd materiaal bij voorkeur geen bedrukt papier;
de drukinkt kan moeilijk te verwijderen vlekken achterlaten.
•
Afplaktape op vers schilderwerk kan bij verwijdering leiden tot schade aan dit schilderwerk.
•
Structuur spuitwerk nooit reinigen met schuurpapier of iets dergelijks. U kunt het beste gebruik maken van een
droog hard borsteltje, een stukje wit piepschuim of een stukje zachte witte vlakgom. Gebruik vooral geen water!
•
Verwijderen van cement en kalk van de vloeren kan het beste gebeuren met een plamuurmes, maak hierbij de
vloer niet nat. Dit kan problemen opleveren bij het aanbrengen van de vloerbedekking.
Afplakken ramen
Het (gedeeltelijk) afplakken van ruiten (met bijvoorbeeld krantenpapier, blinderende of verduisterende folie) om inkijk
tegen te gaan, kan voornamelijk in de zomermaanden tot gevolg hebben dat er tussen het afgeplakte deel en het overige
deel van de ruit temperatuurverschillen van circa 30˚C of meer ontstaan. Dit kan leiden tot breuk in het glas, wat niet onder
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de garantie valt. Ook donker gekleurde potten kunnen, wanneer ze dicht tegen de ruiten geplaatst worden, om hiervoor
genoemde reden leiden tot breuk.

Tuinaanleg
Voorkom dat de gehele tuin van bestrating wordt voorzien. Hierdoor is er geen mogelijkheid voor waterbuffering bij hevige regenval, waardoor het water niet goed kan worden afgevoerd.
Onderdorpels van kozijnen mogen niet in aanraking komen met de bestrating, grond en zand. Dit voorkomt beschadigingen, vochtintreding en houtrot. Ook het onderhoud wordt hierdoor belemmerd. Houten bergingen mogen niet in
aanraking komen met de bestrating, grond en zand. Hier ontstaat het risico van inwateren en geeft een verhoogde kans op
beschadigingen en houtrot.
Vloerventilatieroosters in voor- en achtergevel dienen vrij van grond of bestrating te blijven, zodat de lucht in de kruipruimte onder de begane grondvloer geventileerd wordt.
Plant geen bomen of heesters boven rioleringsbuizen: het belemmert eventuele herstel- of ontstoppingswerkzaamheden
en de wortels kunnen schade aan de buizen veroorzaken.
Wij adviseren u voor tuin- en erfbebouwing altijd contact op te nemen met het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht.
Deze instelling kan u adviseren en informeren over tuin- en erfbebouwing. Het bouwen zonder een vergunning kan u de
nodige problemen opleveren, omdat niet op elke plaats bebouwing is toegestaan.
Gaat u uw tuin onderhanden nemen? Of wilt u een hekwerk plaatsen? Verzeker u er vooraf van dat er geen kabels en/of
leidingen aanwezig zijn middels het graven van proefsleuven.
KLIC melding bij graafwerkzaamheden verplicht
Als u bij uw werkzaamheden gebruik maakt van
bijvoorbeeld een graafmachine (mechanische
grondroering) dan moet u een zogenaamde
‘graafmelding’ doen. Het maakt hierbij niet uit
hoe diep u gaat graven. U kunt een graafmelding
doen op de website van het kadaster:
https://formulieren.kadaster.nl/graafmelding_klic
U bent als gravende partij verplicht om minstens
3 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden,
maar maximaal 20 dagen van tevoren, een melding te doen.
Indien u niet binnen 20 werkdagen na het doen
van een melding bent gestart met de graafwerkzaamheden, dient u een nieuwe graafmelding te
doen.
Ga met graafwerkzaamheden altijd voorzichtig te
werk.

KLIC
KLIC staat voor Kabels en Leidingen Informatie Centrum. Dit is sinds de invoering van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten
(WION) onderdeel van het Kadaster. De WION, ook wel grondroerdersregeling genoemd, is op 1 juli 2008 in werking getreden. Sinds 1 oktober 2008 zijn gravers (grondroerders) verplicht om bij elke ‘mechanische grondroering’ een graafmelding bij het Kadaster te doen. Het maakt
hierbij niet uit hoe diep u gaat graven. Kabel- en leidingbeheerders moeten al hun (ondergrondse) kabels en leidingen binnen vastgestelde
nauwkeurigheid digitaal beschikbaar hebben en aanbieden als het Kadaster daarom vraagt. Doel van de WION is gevaar of economische
schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (water-, elektriciteit- en gasleidingen, telefoonlijnen en olie- en gasleidingen) te voorkomen.
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Boren, zagen en fresen
Boren in wanden en plafonds
Alvorens u gaat boren in wanden en plafonds is het van belang dat u vaststelt wat het toegepaste materiaal is, u kunt dit in
dit boekje of in de verkoopbrochure vinden. Ook zijn belasting en gewicht van belang voor de keuze van het bevestigingsmateriaal. Bij de erkende ijzerwarenhandel kunnen zij u daarover informeren.
Belangrijk is dat u gebruikmaakt van een leidingdetector om de aanwezigheid van leidingen te traceren. Probeer de boordiepte tot 30 mm te beperken.
Toestemming en vergunning
Afhankelijk van de situatie moet u met het bevestigen van voorwerpen aan de buitengevels rekening houden met eventueel benodigde toestemming van de Vereniging van Eigenaren (VvE) en uiteraard de voorschriften van de gemeente.
Boren en/of spijkeren in vloeren
Ook in de afwerk- en constructievloer
kunnen zich elektra-, gas-, water- en
vloerverwarmingsleidingen bevinden.
Hier is het gebruik van een leidingdetector dus eveneens aan te bevelen.
Vermijd boren en/of spijkeren in vloeren
in verband met de aanwezigheid van met
name de vloerverwarmingsleidingen.
Deze worden, verdeeld in diverse groepen, op de vloer gemonteerd. Hieroverheen wordt de dekvloer aangebracht.
Bij boren in de vloer is de kans aanwezig
dat één van de slangen wordt geraakt,
met een lekkage en aanzienlijk herstelwerk tot gevolg. Lijmen is een goede
oplossing. Op de afbeelding hiernaast
een voorbeeld van hoe vloerverwarming
aangebracht kan worden.
Pas op: leidingen!
•
Vaak zijn de leidingen voor riolering, gas, warm en koud water, centrale verwarming en elektra weggewerkt in de
wanden, plafonds en vloeren. Let op dat u hier niet in schroeft, spijkert of boort! Lijmen of plakken is veiliger.
•
Let ook op met het boren in de lichte/dunne scheidingswanden. Boor niet te diep; vanwege de geringe dikte
(vaak 7 cm) is het mogelijk dat bijvoorbeeld leidingen die aan de andere kant van de wand zijn ingebracht
beschadigd raken. Controleer vóór het boren of zich aan de andere kant van de wand geen inbouwdozen voor
bijvoorbeeld schakelaars en wandcontactdozen bevinden, deze zijn 5 cm diep en dan blijft er slechts 2 cm over.
•
De leidingen voor elektra lopen niet altijd recht in de wand boven of onder de schakelaars en wandcontactdozen.
•
Er zijn apparaten te huur of te koop die weggewerkte metalen en kunststof leidingen kunnen detecteren. Deze
zijn ook geschikt voor het lokaliseren van metalen profielen van gipsplaatwanden.
•
Wanneer onverhoopt een leiding wordt geraakt, schakel dan onmiddellijk de betreffende installatie uit. Bij gas,
water of stadsverwarming: de betreffende hoofdkraan, bij elektra: de betreffende groep.
Veiligheid bij het boren, zagen en fresen
Draag een veiligheidsbril en gehoorbescherming tijdens het boren zagen en fresen. Zorg voor een opgeruimde werkplek
(voorkom struikelen over snoeren/kabels) en zorg voor een stabiele trap of ladder.
Laat iemand u bij het boren assisteren met een stofzuiger. Door de zuigmond tijdens het boren bij het boorgat te houden
wordt voorkomen dat boorgruis in de ogen komt. Bovendien geeft dit minder stof en vervuiling.
Boort of freest u in de buurt van elektra-, gas- of waterleidingen? Maak deze vooraf spanningsvrij (elektra) of draai de
hoofdkraan dicht (gas en water).
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Gereedschap en materiaal
•
Goed gereedschap is het halve werk. Zeker als u vaak klust is de
aanschaf van een goede (klop)boormachine en een (accu)boor-/
schroefmachine een verstandige investering.
•
Koop de juiste boren voor beton/steen, voor hout en metaal. Ook
hier geldt dat als u vaak klust kwaliteit belangrijk is.
•
Gebruik pluggen en schroeven van goede kwaliteit. In vochtige ruimten, bijvoorbeeld in de badkamer is het aan te bevelen
corrosievaste bevestigingsmiddelen te gebruiken. Corrosievaste
bevestigingsmiddelen zijn gemaakt van koper, messing of van
roestvast staal (RVS).

houtboor

metaalboor

beton/steenboor
Tips bij het boren
•
Om te voorkomen dat u te diep boort of om te zorgen dat alle
boorgaten dezelfde diepte krijgen, kunt u de boordiepte op de
boor markeren met afplakband. Sommige boormachines
hebben een voorziening voor de diepteinstelling.
•
Teken de plaats van het te boren gat nauwkeurig af, maak met
een priem of spijker een centreerpunt, zodat de boor niet wegloopt, boor rustig, laat de boor het werk doen, boor nauwkeurig
en haaks in het materiaal.
•
Bij boren in tegelwerk met een centerpons een klein putje in de
tegel maken of een stukje afplakband aanbrengen om weglopen
van de boor te voorkomen.
•
Tijdens het boren de boor zo nu en dan terugtrekken om het boorsel af te voeren.
•
Wanneer een gat te ruim wordt geboord voor de beoogde plug, boor dan opnieuw met een iets grotere boor en
pas een grotere plug toe.
•
Laat u informeren door de vakhandel.

Bevestigingen aanbrengen op wanden van beton en metselwerk
•
Bevestigingen in dit soort steenachtige wanden gebeurt meestal met behulp van kunststof pluggen en
schroeven of schroefhaken.
•
Zeer zware of zeer zwaarbelaste voorwerpen kunnen met lijmankers worden bevestigd.
•
Voor het boren moet u een klopboormachine gebruiken. Vooral voor het harde beton zijn scherpe boren van
belang.
Bevestigingen aanbrengen op wanden van gipsblokken
•

•
•

Lichte voorwerpen kunt u ophangen met behulp van kunststof pluggen en schroeven of schroefhaken. Hierbij
is het van belang zuiver te boren, zodat het boorgat niet onnodig groot wordt. Geboord wordt met een gewone
boormachine waarin u een steenboor plaatst.
Bij gebruik van de klopboormachine het klopmechanisme uitschakelen.
Zware of zwaarbelaste voorwerpen moeten met speciale pluggen worden bevestigd.

Bevestigingen aanbrengen op scheidingswanden en voorzetwanden met gipskarton platen
•

•

Dit soort scheidingswanden en voorzetwanden zijn samengesteld uit een houten of metalen framewerk waarop
gipskarton platen zijn aangebracht. Bij onafgewerkte wanden is het framewerk ‘zichtbaar’ door de afwerknaden
en de schroefgaten. Indien u deze wanden nog moet afwerken is het raadzaam de maatvoering van het framewerk vast te leggen op een tekening.
Dit soort wanden kan uitgevoerd zijn met een enkele of een dubbele gipskarton plaat. Woningscheidende wanden zijn meestal voorzien van een dubbele beplating. Houd hier met de keuze van bevestiging (lengte schroef of
soort plug) rekening mee.
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•

•

•
•

Is de wand al afgewerkt, dan zijn de metalen staanders te lokaliseren door middel van een metaaldetector (dezelfde als voor het opsporen van metalen leidingen) of met een magneet. Houten staanders kunnen worden gelokaliseerd door middel van kloppen.
Zware of zwaarbelaste voorwerpen dienen door de gipskarton plaat heen aan de staanders te worden gemonteerd. Bij een houten framewerk door middel van houtschroeven en bij een metalen framewerk door middel van
zelftappende metaalschroeven.
Zeer zware voorwerpen (hangkastjes met inhoud) bevestigt u op houten regels of multiplexbeplating die eerst
met meerdere bevestigingspunten en lijm stevig op de wand worden aangebracht.
Lichte voorwerpen worden bevestigd met behulp van speciale holle wandpluggen. Deze zijn in diverse maten en
uitvoeringen bij de vakhandel verkrijgbaar.

Wandafwerking
Betegelde wanden
•
Tegels zijn beperkt leverbaar in dezelfde tint. Boor daarom bij voorkeur in de voegen om beschadiging van het
tegelwerk te vermijden.
•
Boor bij voorkeur niet te dicht op de rand van een tegel om barsten van de tegel te voorkomen.
•
Bij boren in de tegel met een centerpons een klein putje in de tegel maken of een stukje afplakband aanbrengen
om weglopen van de boor te voorkomen.
•
Om te voorkomen dat de tegel barst moet de plug iets dieper worden aangebracht, zodat er bij het indraaien van
de schroef in de plug geen spanning op de tegel komt.
•
Bij het boren in tegelwerk op beton- en metselwerkwanden het klopmechanisme pas inschakelen wanneer de
tegel al doorboord is.
•
Bij het bevestigen van bijvoorbeeld badkameraccessoires in de buurt van de douche of het bad is het raadzaam
de bevestigingen waterdicht te maken.
N.B.:

Projecttegels van bijvoorbeeld fabrikant Mosa en Sphinx, worden door de fabriek gegarandeerd een jaar op voorraad gehouden. Wanneer in uw woning geen standaard tegels zijn toegepast, is het aan te bevelen extra tegels op
voorraad te nemen voor toekomstige reparaties of uitbreiding.

Overige wanden
De wanden worden tijdens de bouw afgewerkt met een vul- en vlakmiddel en zo geschikt gemaakt voor behangwerk
(‘behangklaar’), saus- of tegelwerk. Voor reparaties of extra uitvlakken van deze wanden zijn speciale vul- en vlakmiddelen
bij de bouwmaterialenhandel verkrijgbaar. Voor kleine reparaties zijn universele vulmiddelen (voor steenachtige materialen) geschikt.
Afhankelijk van het soort behang of wandbekleding en uiteraard hoe kritisch u zelf bent, is het gewenst de wanden nog
eens na te lopen en kleine gaatjes te vullen en waar nodig nog uit te vlakken. Speciale en universele vul- en vlakmiddelen
zijn bij de bouwmaterialenhandel verkrijgbaar.
Zijn de reparaties droog, dan kan de wand nagelopen worden met een fijn-korrelig schuurpapier. Na het wegschuren van
de laatste bultjes de wand stofvrij maken en de wand is ‘klaar om te behangen’. Indien u voor uw wandafwerking bouwkundige elementen zoals trapleuningen verwijdert, zorg er dan voor dat deze op professionele wijze weer terug geplaatst
worden om ongelukken te voorkomen.
Wij raden u af om kort na de oplevering duurzame wandafwerking, zoals bijv. sierpleister, aan te brengen. Door droging,
krimp en vervorming van diverse bouwdelen, die meerdere jaren voortduurt, ontstaat vrijwel altijd scheurvorming. Deze
scheurvorming zet zich door in de wandafwerking. Zie hiervoor ook paragraaf “Algemene adviezen - scheuren” verderop in
dit document.
Stucwerk, sierspuitpleister, schuurwerk, enz. moet op de plaats van inwendige hoeken en bij de aansluiting op andere
materialen worden ingesneden om zo grillig verlopende krimpscheuren te voorkomen.
Plinten kunt u het best aanbrengen met montagekit. Plinten moeten bij verend opgelegde vloeren los van de vloer
worden gemonteerd om geluidsoverdracht te voorkomen.
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Vloeren en vloerafwerking
Zandcement/anhydriet dekvloer
De betonnen vloeren zijn afgewerkt met een dekvloer van zandcement of van anhydriet. Het verschil tussen een anhydriet
dekvloer en een zandcement dekvloer is dat een anhydrietvloer niet gesmeerd, maar gevloeid wordt. Een anhydrietvloer
is opgebouwd uit gips, speciaal geselecteerd zand en water. Een zandcementvloer is een dekvloer van zand, cement en
water, die handmatig wordt aangebracht. Houd er rekening mee dat het drogen van een anhydrietvloer aanmerkelijk
langer duurt dan van een cementgebonden dekvloer. Wanneer u gebruik maakt van een vloerenlegger, adviseren wij u
deze op de hoogte te brengen welk type afwerkvloer is toegepast. Deze informatie kunt u terugvinden in de verkoopdocumentatie.
De vochtigheid van de vloer is medebepalend wanneer de vloerafwerking kan worden aangebracht. Hiervoor kunt u een
vochtmeting laten doen door uw vloerenlegger. Vochtmetingen zullen altijd volgens een geëigende meetmethode (bij
voorkeur de calciumcarbidmethode) uitgevoerd moeten worden. Non-destructieve methoden en/of elektrische weerstandmetingen zijn minder betrouwbaar. Let op het leidingwerk in de vloer en vraag altijd een schriftelijke verslaglegging
van de meetresultaten.
Zwevende dekvloer (indien van toepassing)
Heeft u een appartement gekocht, dan zijn mogelijk zogenaamde “zwevende dekvloeren” aangebracht. De basis voor
dit type vloer is een betonnen vloer waarop een zachte, isolerende laag wordt aangebracht. Vervolgens wordt hierop de
dekvloer, waarin o.a. de leidingen voor de vloerverwarming zijn opgenomen, aangebracht. Deze dekvloer wordt ook vrijgehouden van de wanden door een strook isolatiemateriaal. Zo kan contactgeluid niet via uw vloer en/of wanden worden
overgedragen naar de buren. De noodzakelijke geluidsisolatie is dus al in het appartement ingebouwd.
Harde of zwevende vloerafwerking toegestaan?
Het kan zijn dat in uw notariële akte(n) is opgenomen dat u geen ‘harde vloerafwerking’ mag aanbrengen of, indien dit wel
mag, slechts onder bepaalde voorwaarden. Staat hier in uw notariële akte niets over vermeld, dan kunt u de inhoud van
het ‘Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten’ nalezen. Daarnaast kan door de Vereniging van Eigenaren in een
Huishoudelijk Reglement een eventuele aanvulling vastgelegd zijn.
Welke vloerbedekkingen kunt u kiezen i.c.m. een zwevende dekvloer?
Indien uw woning is voorzien van vloerverwarming, dient het type vloerafwerking toegepast te kunnen worden in combinatie met vloerverwarming.
Bij toepassing van harde vloerbedekkingen is het belangrijk om deze direct op de zwevende dekvloer aan te brengen en
ruimte vrij te houden tussen de vloerbedekking en de wanden en eventuele leidingen. Een tussenvloer is technisch niet
toegestaan, zowel vanuit akoestisch als thermisch perspectief. Deze tussenlaag kan de eigenschappen van de zwevende
vloer namelijk verslechteren. Advies en uitvoering door een gespecialiseerd bedrijf verdient aanbeveling.
Houd plinten vrij van de afwerkvloer en vul de vrije ruimte met een elastische kit.
Een aantal aandachtspunten met betrekking tot de vloerafwerking:
Het verlijmen van houtachtige vloeren op dekvloeren kan bij krimp van de houten vloerafwerking leiden tot schade aan de
dekvloer, een losliggende vloer is beter.
Voor steenachtige afwerkingen geldt dat uw vloerenlegger zich zal moeten verdiepen in de constructie van de ondervloer.
Hij moet daar zijn werkzaamheden op afstemmen en bijvoorbeeld de vloer in vakken verdelen (dilateren).
Wanneer u de vloerafwerking op de anhydriet dekvloer wilt (laten) lijmen, wordt er eerst een primer aangebracht. De
verantwoordelijkheid voor een goede hechting ligt bij de leverancier van de vloerafwerking. Bij het toepassen van dampdichte vloerafwerking, of vocht gevoelige afwerkingen kan de toepassing van een dampscherm noodzakelijk zijn. Laat u
hierover adviseren door uw vloerenlegger.
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De leverancier van de vloerafwerking is verantwoordelijk voor de juiste condities (vochtigheid, hechting en dergelijke) bij
het leggen van de vloerafwerking.
Ten behoeve van de ventilatie in de woning is het noodzakelijk dat er na het aanbrengen van de stoffering en/of vloerafwerking een spleet onder de deur blijft van max. 20 mm. Onder de meterkastdeur dient ten minste een vrije opening aanwezig te zijn van 200 cm² onder de deur, dit komt neer op een spleet van minimaal 26 mm ten opzichte van de afgewerkte
vloer. Let u bij het kiezen van de vloerafwerking op de mogelijkheden voor wat betreft dikte, anders moet u de deuren
zodanig aanpassen dat de ventilatiedoorstroming is gegarandeerd. Wij raden het met klem af om deuren in te korten, met
name deuren van natte ruimten kunnen hierdoor aan de onderzijde nadelige effecten ondervinden. Vaak kunnen de kozijnen iets omhoog.
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Algemene adviezen
Scheuren
In vrijwel iedere nieuwbouwwoning komen na verloop van tijd (krimp)scheuren en krimpnaden voor. Scheuren blijft u
helaas zien totdat u, na minimaal 2 stookseizoenen, nieuw behang of een andere wandafwerking aanbrengt.
•

•
•

•

•

•
•

Bouwmaterialen zullen als gevolg van droging scheuren gaan vertonen. Dit treedt met name op bij muuraansluitingen en aansluitingen met HSB wanden, maar ook bij houtverbindingen. Wacht om deze reden met het afwerken van deze aansluitingen tot 2 stookseizoenen zijn verstreken.
Naden en krimpscheuren treden onvermijdelijk op ten gevolge van normale (toelaatbare) vormveranderingen.
Dilataties zijn een bewust gekozen verticale naad. Ze bevinden zich in de langere wanden of bij gevelkozijnen en
zijn noodzakelijk om onverwachte scheurvorming te voorkomen. U kunt deze afwerken door de naad af te kitten.
Afwerkingen die u hier overheen aanbrengt kunnen gaan scheuren.
Vormverandering is bijvoorbeeld het enigzins doorbuigen/bewegen (de toelaatbare door buiging) van de draagvloer door het eigen gewicht maar ook door de bouwkundige belasting (wanden) en de belasting door woongebruik. De op de vloer geplaatste scheidingswand ‘buigt/zakt’ mee, afhankelijk van de vloeroverspanning, de plaats
en de lengte van de wand. Op die manier ontstaan er naden/scheuren die zich aftekenen bij de aansluiting met 		
andere wanden en het plafond. Om deze reden gebruikt men voor de aansluiting van lichte scheidingswanden op
andere wanden een kunststof U-profiel waarin de wand kan bewegen. Constructieve vervorming treedt op binnen de eerste 3 à 4 jaar na realisatie van de woning. Daarna is de constructie grotendeels stabiel.
Omloopscheurvorming (de aansluiting van scheidingswanden tegen bouwkundige wanden en bouwkundige
plafonds) ontstaat door normale krimpvervorming. Dit is materiaaleigen en zelden helemaal te voorkomen.
Wanneer kort na oplevering voor een harde wandafwerking (spackwerk en/of spachtelputz) wordt gekozen, is het
raadzaam om speciale aandacht te schenken aan deze aansluitingen door bijvoorbeeld de naden in te snijden of
af te plakken met gaasband, enkele millimeters vrij van het plafond.
Ontsierende naden bij de aansluiting van de wand tegen het plafond kunnen ook worden afgewerkt met plafondplinten.
Om schade aan harde wandafwerking te voorkomen moet speciale aandacht besteed worden aan de aansluitdetails.

Bouwvocht
Uw woning bevat bij de oplevering c.q. ingebruikneming van de woning veel bouwvocht. U moet er rekening mee houden
dat het drogen altijd leidt tot krimp en dus tot scheurvorming van de toegepaste bouwmaterialen. Ook kan er soms verkleuring van het spuitwerk ontstaan.
Wat is bouwvocht?
Bouwvocht kan voorkomen in de gebouw schil, metsel/lijmwerk en betonconstructie, maar ook de houten onderdelen,
zoals kapconstructies, binnenspouwbladen en droge systeembinnenwanden, zullen, mede afhankelijk van het jaargetijde
waarin de bouw heeft plaatsgevonden, vocht bevatten.
Bouwvocht is dus vocht in materialen als gevolg van regen tijdens de (open) ruwbouwfase en uiteraard (en dit is het meeste bouwvocht) water wat is gebruikt tijdens het verwerken van materialen, zoals gestort beton, zandcement-/anhydrietdekvloeren, stukadoorsmortel, sierspuitpleister enz.
Droogstoken
Het meeste bouwvocht verdampt tijdens de bouw. Het vocht dat na de oplevering nog in de woning aanwezig is verdampt
gedurende de zomer door de natuurlijke warmte en in de winter door te verwarmen. Ter voorkoming van ongelijkmatige
krimpverschijnselen moet de verdamping van het vocht gelijkmatig en langzaam plaatsvinden.
Het is aan te bevelen de eerste periode na de oplevering overmatig te ventileren en afhankelijk van het seizoen gelijkmatig te stoken. Zet overdag en ’s nachts de mechanische ventilatie in de hoogste stand en de verwarming op 18˚C à 20˚C.
Condenswater, dat zich tijdens het droogstoken op de ruiten afzet, zakt naar beneden. Droog regelmatig met een doek de
vensterbanken en de beglazingskitvoegen van de onderdorpels. Dit voorkomt schimmelplekjes in de kitvoegen.
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Tips om bouwvocht kwijt te raken
•

•

•
•

•

•

•
•
•
•

Bouwvocht verdwijnt door ventilatie uit de woning. Goed ventileren is dan ook erg belangrijk.
Open zoveel mogelijk de ventilatieroosters in de buitengevels. De regelbare en afsluitbare roosters zijn vaak
boven of in de gevelkozijnen opgenomen.
Laat altijd de mechanische ventilatie aan, haal de stekker er slechts in uitzonderlijke gevallen (onderhoud etc.)
uit. In de eerste paar maanden kunt u de ventilatie in de hoogste stand laten draaien om zoveel mogelijk vocht af
te voeren. Daarna kunt u tijdens uw afwezigheid de installatie op het laagste toerental schakelen d.m.v. de meerstanden schakelaar(s) in de woning.
Verwarm uw woning gelijkmatig, dus alle verwarmingselementen (radiatoren/vloerverwarming) opendraaien,
ook op de slaapkamers en eventueel de zolder.
Vooral in de eerste periode niet op een te hoge temperatuur of met veel en grote temperatuursverschillen verwarmen. Temperaturen tussen de 18˚C en 20˚C zijn goed. ’s Nachts is het goed een temperatuur van minstens
18˚C te handhaven.
Onvoldoende ventilatie kan verkleuringen (vlekken) van wanden en plafonds tot gevolg hebben. Vooral sierspuitwerk of andere stukadoorsafwerkingen zijn tijdens het droogproces bijzonder gevoelig voor verkleuringen door
verontreinigde lucht, veroorzaakt door bijvoorbeeld sigaren- en sigarettenrook, wierook, kaarsen en kookdampen.
Om het bouwvocht zo goed mogelijk te laten uitdampen en weg te ventileren èn om schimmelvorming te voorkomen is het verstandig de binnendeuren de eerste weken zoveel mogelijk op een kier te laten staan. Meubels en
kasten kunnen de eerste tijd het beste zo’n 5 cm los van de wand geplaatst worden.
Verwijder zoveel mogelijk condenswater dat van de ramen naar beneden zakt.
Eventuele schimmelplekken eerst goed laten drogen en daarna met een zachte borstel afborstelen (of een zachte
borstel op de stofzuiger). Pas bij deze werkzaamheden een geschikt stofmasker toe.
Een goede indicatie dat uw woning voldoende droog is, is het moment dat er geen blijvende condens meer op de
ramen aanwezig is.
Achter knieschotten zit een inspectie ruimte, hier kan schimmel optreden door de hoge vochtigheid in de
woning, sla hierachter dan ook geen spullen op die vochtgevoelig zijn. Gebruikt u deze ruimte wel, zorg dan dat u
voldoende ventilatie aanbrengt.

Plaatsen open haard/gashaard
Het plaatsen van een open haard en/of gashaard raden wij af uit milieutechnische overweging. De positie van het afvoerkanaal dient goed bekeken te worden om gezondheidsrisico’s te voorkomen. Het is niet toegestaan om het afvoerkanaal in
de buurt van te openen ramen, deuren en ventilatievoorzieningen (roosters en aanzuigpunten) aan te brengen.
Wanneer u een woning of appartement heeft met een Vereniging van Eigenaren, dan heeft u ook te maken met het huishoudelijk reglement van het gebouw.

Bergingen / garages / buitenruimten
U dient er rekening mee te houden dat bergingen, garages
en buitenruimten (waaronder ook loggia’s, balkons e.d.)
onverwarmd en niet geïsoleerd zijn en als vochtig moeten
worden beschouwd.
Het zal u duidelijk zijn dat het niet verstandig is om vochtgevoelige zaken in deze ruimten te plaatsen.

Voorbeeld van een houten berging.
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Technische installaties
De meterkast
De meterkast (of meterruimte) is de plek waar alle leverleidingen van de diverse nutsbedrijven, telecom, kabeltv,
glasvezel en -indien van toepassing- stadsverwarming uw
woning binnenkomen.
De meterkast moet aan zeer strikte eisen voldoen. Zo moet
de meterkast binnen 3m vanaf de voordeur liggen en is de
indeling van de meterkast door de energiebedrijven vastgesteld. Op de afbeelding hiernaast ziet u waar in de meterkast zich de diverse onderdelen bevinden:
- Onderin de meterkast bevinden zich de watermeter en
de hoofdafsluiter voor de waterleiding.
- Vlak boven de watermeter wordt de gasmeter
geplaatst, met de hoofdafsluiter voor de gastoevoer.
- Boven de gasmeter (indien van toepassing) wordt de
elektrainvoer geplaatst met centraal de verbruiksmeter
voor elektra en daarboven de zekeringen en de aardlekschakelaar.
- Stadsverwarming (indien van toepassing) wordt
geplaatst onderin de meterkast.
- De overige diensten worden aangebracht aan de zijkanten van de meterkast.

groepenkast

electriciteitsmeter

hoofdzekering
FTU glasvezel*
ISRA KPN*

1

2

1

2

AOP CAI*

In appartementengebouwen kan de meterkast in een
gemeenschappelijke ruimte gesitueerd zijn.

gasgebrekbeveiliging
(B-klep)

De meterkast is een geventileerde ruimte, dat is belangrijk
om twee redenen: het voorkomt opwarming van drinkwater en het voorkomt een gasexplosie bij lekkage. Daarom is
het verstandig om de aangebrachte ventilatievoorzieningen in stand te houden. Onder de deur dient rekening te
worden gehouden met een vrije spleet van 26 mm hoog.

gasmeter

Waarschijnlijk is uw meterkast al voorzien van ‘slimme’
meters voor gas en elektra. Dit is de nieuwste generatie
verbruiksmeters die het voor de leverancier mogelijk maken
om het verbruik op afstand af te lezen, u hoeft dan geen
meterstanden meer door te geven. Met deze slimme meters
heeft u de mogelijkheid om van uw leverancier een thermostaat te krijgen met een groot aantal extra functies.

hoofdaardrail**

watermeter

Behalve de groepenkaart of groepenverklaring vindt u in
de meterkast vaak technische gegevens van de toegepaste
** Afhankelijk van de netbeheerder kan de hoofdaarde
groepenkast, van de kWh-meter en instructies over de werzijn ingevoerd met de hoofdinvoerkabel. U heeft dan
king en het testen van de aardlekschakelaar.
geen hoofdaardrail. Steeds vaker wordt gewerkt met
leidingwerk van kunststof of met kunststof ommanteDeze technische gegevens horen bij uw installatie. Door
ling. In die gevallen is aarding van de leidingen niet meer
UBA wordt in de meterkast ook de ‘storingskaart’ achtergenodig.
laten. Bewaar deze gegevens zorgvuldig in de meterkast.
De meterkast is geen bergkast, plaats geen obstakels in of vóór de meterkast. Bewaar geen brandbare materialen in de
meterkast. Het is wèl handig om in de meterkast een zaklantaarn op te hangen, zo heeft u altijd licht bij de hand als de
stroom uitvalt.
* De aanskuitingen voor KPN / CAI / glasvezel worden in
de regel aan de zijkant van de meterkast geplaatst.
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Zonnepanelen
Indien uw woning is voorzien van zonnepanelen op het
dak, wees u er dan van bewust dat de levering van electriciteit niet alleen via de invoerkabel van uw energieleverancier
plaatsvindt, maar ook via de aanvoerdraad die vanaf de
omvormer in de groepenkast wordt ingevoerd en aangesloten op een aparte groep. Houd er rekening mee dat op deze
groep geen andere apparatuur mag worden aangesloten in
verband met brandgevaar door overbelasting.

optimizers

I ON
O OFF

werkschakelaar

zonnepanelen

LET OP!
DEZE INSTALLATIE BEVAT NIET
AFSCHAKELBARE SPANNINGSVOERENDE DELEN!

extra groep t.b.v. zonnepanelen

Vac [V] Vdc [V] Pac [W]
240.7 371.9 2349.3
P_OK XXX/YYY <S_OK>
ON

Power
Comm.
Fault

groepenkast
omvormer

Het is belangrijk dat in de meterkast een waarschuwing
zichtbaar is voor de aanwezigheid van een installatie voor
het opwekken van zonne-energie, zodat in geval van werkzaamheden in de groepenkast of bij calamiteiten veilig kan
worden gewerkt.

Omvormers zijn er van verschillende merken,
de grootte ervan is mede afhankelijk van het
aantal aangesloten zonnepanelen.
De afgegeven hoeveelheid electriciteit
bepaalt ook de zwaarte van de aansluiting in
de meterkast.

Zonnepanelen
Zonnepanelen, of PV-panelen, zetten zonne-energie om in electriciteit. PV staat voor Photo Voltaic, ofwel foto-voltaïsch in het Nederlands.
Een zonnepaneel bestaat uit een groot aantal ‘foto-voltaïsche cellen’. Deze cellen worden in de regel gemaakt van silicium dat in twee zeer
dunne laagjes op elkaar wordt aangebracht. Zonlicht zorgt ervoor dat hiertussen een elektrische stroom wordt opgewekt. Deze vorm van
electriciteit heet ‘gelijkstroom’ en wordt in de omvormer omgezet naar ‘wisselspanning’ zoals wij dat in het dagelijks leven gebruiken voor
onze elektrische apparaten. De omvormer is aangesloten op de elektrische installatie middels een aparte groep in de meterkast. Apparaten
die op dat moment in de woning stroom verbruiken worden direct bediend. De niet gebruikte stroom wordt terug geleverd aan het energienet. Voor deze terug geleverde stroom vindt een verrekening plaats op uw verbruiksnota.
Zonnepanelen zijn er in verschillende soorten, mono-kristallijn, poly-kristallijn en dunne-film panelen. In Nederland komen de kristallijne
zonnepanelen, gemaakt van silicium, het meest voor. Silicium is een materiaal dat veel voorkomt op aarde, het na zuurstof zelfs het meest
voorkomende element. Onze aardkorst bestaat voor ruim 25% uit silicium in diverse verbindingen. Een van de bekendste daarvan is zand.
De opbrengst van poly- en mono-kristallijne zonnepanelen is redelijk vergelijkbaar, de poly-kristallijne variant werkt iets beter met diffuus
(indirect) licht terwijl de mono-kristallijne panelen het beter doen met direct zonlicht.
Het donkere uiterlijk van de mono-kristallijne panelen is mooier en regelmatiger dan dat van de poly-kristallijne platen, die wat blauwig zijn
en soms een onregelmatige structuur van de kristallen laten zien. Dunne film panelen worden gemaakt van een legering van koper, indium
en selenium (CIS) of koper, indium, gallium en selenium (CIGS). Levensduur en rendement blijven echter vaak achter in vergelijking met de
kristallijne panelen.
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Waterleiding en watermeter
In de meterkast bevinden zich de hoofdafsluiter en meestal de watermeter. De meter wordt geplaatst tussen de aanvoerleiding van het waterleidingbedrijf en de leidingen in het pand. In Nederland zijn watermeters
voorzien van een keerklep of terugstroombeveiliging die ervoor zorgt dat
water niet terug kan stromen in het distributienet van het Waterbedrijf.
De watermeter registreert het waterverbruik in een woning, meestal in
kubieke meters (m³ ). Eén m³ water = 1.000 liter water.

U zult door het waterleidingbedrijf, uw leverancier van drinkwater, tenminste eenmaal
per jaar verzocht worden de watermeterstand
door te geven.
Hiertoe leest u de watermeter af en geeft het
getal vóór de komma door (de getallen in het
rood kunt u achterwege laten).
Waterleiding en legionella
In uw woning zijn enige tientallen meters waterleiding aangelegd, voor zowel koud als warm tapwater. Bij normaal gebruik
vindt er voldoende doorspoeling van de leidingen plaats. Wanneer u echter gedurende een langere periode (méér dan een
week) niet thuis bent en dus geen water wordt getapt bestaat de kans op legionella-besmetting. Om deze besmetting te
voorkomen wordt u geadviseerd om alle koud- en warmwaterleidingen goed door te spoelen met respectievelijk koud en
heet water. Doe dit totdat het water echt koud of heet is en laat het dan een minuut doorstromen.
Een bubbelbad kunt u in zo’n geval het beste vullen met heet water (60˚C) en laten bubbelen (of volg de instructies van de
leverancier). Na twintig minuten laat u het bad leeglopen en kunt u het weer veilig gebruiken. Ventileer de badruimte goed
of verlaat voor alle zekerheid de badruimte.
Ook buiten uw waterinstallatie kan legionella voorkomen, neem daarom de volgende maatregelen:
•
Ververs water dat lang op een warme plek in een plantenspuit heeft gestaan, voordat u gaat sproeien.
•
Laat ook het water in de tuinslang die in de volle zon hangt wegstromen voordat u de tuin gaat sproeien of er een
kinderbadje mee vult.
•
Spoel weinig gebruikte tappunten regelmatig door zodat de legionella bacterie geen gelegenheid krijgt om zich
daar te vermenigvuldigen.
•
Schakel heet water apparaten zoals boiler en Quooker niet uit. Indien u tijdens de vakantie toch deze apparaten
uitschakelt, wacht dan met het gebruik van heet water totdat het apparaat minimaal een half uur op bedrijfstemperatuur is.

Legionella
Legionella is een bacterie die voorkomt in water. Ook in leidingwater, maar de hoeveelheden zijn vaak zo gering dat ze geen gevaar vormen voor de gezondheid. Een
probleem ontstaat echter als de bacterie zich kan vermenigvuldigen. Dit gebeurt
vooral in stilstaand water met een temperatuur tussen de 25˚C en 50˚C, optimaal
is 37˚C. In hoge concentratie kunnen legionellabacteriën de ‘veteranenziekte’
veroorzaken. Besmetting vindt plaats via de longen, door het inademen van een
nevel van kleine druppeltjes water met de bacterie zoals bij douchen het geval kan
zijn. Bij het drinken van water levert legionella dus geen enkel gevaar op! De ziekteverschijnselen kunnen uiteenlopen van een fikse verkoudheid tot zware griep en
longontsteking.
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Storingen
Het gedeelte van de waterleiding vanaf de invoer
tot en met de watermeter zijn eigendom van het
waterleidingbedrijf. Mocht er dus een lekkage zijn
in het gedeelte tot en met de watermeter, dan
dient u het Waterleidingbedrijf te waarschuwen.
Alles ná de watermeter behoort tot de huisinstallatie, voor lekkages in dit deel belt u een loodgietersbedrijf. U kunt de hoofdafsluiter dichtzetten
om de water toevoer te stoppen.

Hoofdafsluiter
open
hoofdafsluiter open,
watertoevoer beschikbaar
watertoevoer
mogelijk

invoerleiding
en watermeter:
Invoerleiding
en watermeter:
het Waterleidingbedrijf
eigendomeigendom
van hetvan
Waterleidingbedrijf

Nevenafsluiter
nevenafsluiter open,open
watertoevoer beschikbaar
watertoevoer
mogelijk



huisinstallatie:
huisinstallatie:
uw eigendom
uw
eigendom

Om de watertoevoer te stoppen is het niet nodig
om beide afsluiters dicht te zetten.
hoofdafsluiter gesloten,
Hoofdafsluiter
dicht
watertoevoergeblokkeerd
geblokkeerd
watertoevoer

nevenafsluiter gesloten,
Nevenafsluiter
dicht
watertoevoergeblokkeerd
geblokkeerd
watertoevoer

In de woning zijn diverse tapkranen aangebracht, de meest gebruikte zijn die in de keuken en de badkamer (douche, bad,
wastafel), maar ook bij het spoelreservoir van het toilet bevindt zich een stopkraantje (bij een wandcloset bevindt dit stopkraantje zich achter de drukplaat). Het verdient aanbeveling om dit kraantje tenminste eens per jaar dicht te draaien om te
voorkomen dat deze vast gaat zitten. Bij een overlopend spoelreservoir kunt u het stopkraantje dichtdraaien alvorens een
reparatie uit te (laten) voeren.
Het tappunt voor de wasmachine is voorzien van een tapkraan met beluchter en een keerklep. Na gebruik van de wasmachine dient u de tapkraan steeds te sluiten, zodat er geen druk op de slang van de wasmachine blijft staan.
Om problemen met de wasmachinekraan te voorkomen kunt u een waterslot toepassen. Toepasbaar is bijvoorbeeld een
waterslot met afstandvoeler en alarmsignaal. Zodra de “voeler” vocht waarneemt wordt de toevoer van water geblokkeerd
en wordt elektra afgesloten. Tevens gaat er dan een alarmsignaal met lichtsignaal. De “voeler” is verkrijgbaar bij een elektra-installateur of sanitairhandel. Ook is toepasbaar een waterslot dat u instelt op het aantal liters per wasbeurt in combinatie met een bak die groot genoeg is. Het waterslot is eenvoudig tussen de wasmachinekraan en de was-machineslang te
zetten.
Buitenkraan
Indien uw woning een buitenkraan heeft, bevinden de stop- en aftapkraan zich in het keukenblok, in de meterkast, onder
het kruipluik of in de trapkast.
Bij weersverwachtingen onder het vriespunt is het raadzaam de buitenkraan en kranen in de garage/berging af te sluiten
door middel van de stopkraan en de druk van de leiding te halen door het openen van het aftapkraantje.
Hierna dient u de buitenkraan open te draaien.
Waterslag
In de drinkwaterinstallatie is het mogelijk dat er door snel sluitende magneetventielen, die bijvoorbeeld in de wasmachines en vaatwassers voorkomen, drukstoten in de installatie ontstaan die het geluid veroorzaken van een doffe tik, terwijl
installatietechnisch de installatie goed is aangebracht. Dit fenomeen, dat “waterslag” wordt genoemd, kan niet worden
voorkomen. Ook bij één-greeps-mengkranen kan dit zich voordoen, hierbij kan echter met een aangepast sluiten van de
kraan het geluid beperkt worden.
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Gasleiding en gasmeter
B-klep

De gasmeter is in de meterkast nabij de entree geplaatst en voorzien
van een hoofdkraan. Indien u deze kraan dichtdraait sluit u de gehele
gastoevoer voor de woning af.



Vaak is de gasmeter ook voorzien van een gasgebrekbeveiliging. Een
gasgebrekbeveiliging, ook wel B-klep genaamd, is een gasklep die de
gastoevoer afsluit als de gaslevering faalt terwijl toestellen aanstaan.
De gasgebrekbeveiliging herstelt zich zodra alle toestelkranen gesloten
zijn. Zodra de binnenleiding voldoende druk heeft (er wordt dus geen
gas afgenomen omdat alle toestellen dicht zijn) opent de gasgebrekbeveiliging weer. Dit herstellen duurt ongeveer 15 minuten.



hoofdkraan



verbruiksmeter

De werkwijze is als volgt:
•
sluit alle kranen van gas verbruikende toestellen volledig,
•
open de hoofdgaskraan,
•
wacht 15 minuten,
•
open één voor één de kranen van de gas verbruikende toestellen en stel deze volgens de bijgeleverde instructies in bedrijf.
Niet alle huizen zijn uitgevoerd met een B-klep, de voorschriften verschillen per gasbedrijf. Is de gasmeter niet voorzien van een gasgebrekklep, dan stelt u de gebruikerstoestellen op de gebruikelijke wijze in
bedrijf.
Diverse toestellen zijn uitgevoerd met vlambeveiliging waardoor ook
geen gasgebrekbeveiliging nodig is. Denk aan de geiser, gevelkachel of
cv-ketel waarbij de waakvlam alleen aangestoken kan worden terwijl
de vlambeveiliging overbrugd wordt door een tijdlang een knop ingedrukt te houden. Gaat de waakvlam uit dan koelt de voeler af en stopt
de gastoevoer naar het toestel.

Indien één van de aangesloten gastoestellen defect is kunt u de bijbehorende gaskraan en zo nodig de hoofdkraan afsluiten.
Bij herstel van een storing moet u vóór het openen van de hoofdkraan nagaan of de overige kranen gesloten zijn, zodat er
geen gas vrij kan uitstromen. Bij een storing in uw eigen installatie dient u een erkend installateur in te schakelen. Een storing tot en met de meter dient te worden gemeld bij het nationaal storingsnummer.

Gasgebrekbeveiliging of B-klep

Wanneer u een gaslucht in uw woning waarneemt:
gebruik beslist geen lichtschakelaars, lucifers, kaars of een aansteker.
Deze bronnen veroorzaken namelijk een vonkje dat voldoende is
om een gasexplosie te veroorzaken.

Bediening hoofdkraan

Een gaslek zal zich door middel van zeepsop makkelijk laten vinden,
er vormen zich zeepbellen ter plaatse van het lek op de gasleiding.
Wat te doen als u gas ruikt
•
Sluit direct de hoofdkraan bij de gasmeter in de meterkast
•
Open ramen en deuren.
•
Vermijd vuur en roken.
•
Schakel geen elektrische verlichting of toestellen aan/uit.
•
Bel direct het storingsnummer 0800-9009.
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Hoofdkraan
open

Hoofdkraan
gesloten

Het aflezen van de gasmeterstand
Voor het aflezen van het gasverbruik kijkt u naar de cijfers
in het zwarte gedeelte van de tellerstand, de cijfers in het
rode deel kunt u voor het doorgeven van de tellerstanden
of het bijhouden van de standen op de tellerstandkaart buiten beschouwing laten.
Op de digitale meter zijn de zwarte en rode cijfers gemarkeerd met een zwarte en rode kaderrand rond de display.
De cijfers onder het zwarte deel geeft u door, de cijfers
onder het rode deel kunt u buiten beschouwing laten.
Indien het display geen cijfers weergeeft, dient u op het
knopje in het midden van de rode balk onder het display te
drukken om weergave in te schakelen.

Elektra en elektrameter
Wat is elektriciteit?
Elektriciteit is de stroom die wij gebruiken om verlichting en apparaten te gebruiken. Het wordt in woonhuizen ingevoerd
met een spanning van 230 Volt. In bergingsgroepen bij een appartementengebouw wordt vaak zwakstroom toegepast,
hierbij ligt het voltage aanmerkelijk lager.
Bij electriciteit zijn er een aantal begrippen die handig zijn om te kennen, zij zijn nodig om grip te houden op uw stroomverbruik.
Het voltage, afgekort als volt (V), geeft aan hoeveel spanning er op een aansluiting staat. In Nederland staat er 230 volt op
de stopcontacten. De hoeveelheid stroom die uit het stopcontact komt, hangt af van het apparaat dat is aangesloten.
Ampère (A) is een natuurkundige eenheid die de stroomsterkte aangeeft. Als je bijvoorbeeld een stofzuiger hebt van 1600
watt, dan heeft hij 1600 watt / 230 volt = 6,9 ampère stroom nodig om goed te kunnen werken.
Wanneer we de spanning (V) en de stroomsterkte (A) met elkaar vermenigvuldigen, krijgen we een derde getal: het elektrisch vermogen. Dat is een directe maat voor de hoeveelheid stroom die in een zekere tijdseenheid door de draad loopt,
uitgedrukt in Watt (W) waarbij de volgende formule geldt A x V = W. Dit noemen we ook wel het stroomverbruik.
De electriciteitsmeter geeft het verbuik aan in het aantal kiloWatt (1000 Watt) per uur, de eenheid staat op de meter (en op
uw afrekening) vermeld als kWh.

PHILIPS

Elk elektrisch apparaat is voorzien van een productlabel met daarop het
stroomverbruik van het apparaat. In het voorbeeld hiernaast is te zien dat
het apparaat kan worden aangesloten op een stopcontact met een spanning
tussen 100 en 240 Volt en dat het verbruik 45 Watt is als het is ingeschakeld.

100-240V~
50/60Hz 45W
+
s PZ1

S

TCM1.0E LA

MODEL: 20PFL3403/10

Op een normale elektragroep met een 16A beveiliging kan gelijktijdig worSERIAL No.: CG-A06 39225664
den aangesloten en ingeschakeld 16A x 230V = 3680W. Sluit u zoveel apparaAssembled in Poland
ten tegelijk aan dat deze waarde wordt overschreden, dan zal de aardlekschakelaar in werking treden, ofwel “de stop slaat door”. Met de nieuwe generatie groepenkasten hoeft u geen smeltzekeringen
meer te vervangen maar kunt u de stroomtoevoer herstellen door de aardlekschakelaar weer in te schakelen. Haal wel
eerst genoeg apparaten uit de overbelaste groep, anders zal het probleem zich herhalen.

Het gemiddelde stroomverbruik van een aantal vaak voorkomende apparaten in Watt
Koel-vries combinatie A++

33 W

Wasmachine

1000 W

Stereo-installatie

40 W

Wasdroger

2200 W

LED TV 40”

45 W

Koffiezetapparaat

850 W

Combi-magnetron

1700 W

Strijkijzer

450 W

Laptop

Inductie kookplaat

1300 W

Stofzuiger

900 W

Computer met toebehoren

Vaatwasser

1200 W

elektrische tandenborstel

Waterkoker

1700 W

Wekkerradio

3W
10 W
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65 W
220 W

Inkjetprinter

25 W

Telefoonoplader

12 W

Hoofdzekering
Uw energiebedrijf voert de elektriciteit met een kabel binnen in uw meterkast.
Deze kabel – de dienstleiding – wordt aangesloten in de aansluitkast. In deze verzegelde aansluitkast bevindt zich ook de
hoofdzekering. Bij grote woningen met veel apparatuur of bij koken op elektra is mogelijk een 3-fase installatie aangelegd,
in dat geval zijn er zelfs 3 hoofdzekeringen. Bij overbelasting van de installatie kan de hoofdzekering ‘doorslaan’.
In dit geval dient u contact op te nemen met uw energiebedrijf. Overbelasting kan ontstaan door ondeskundige uitbreiding van de installatie of door het aansluiten van teveel apparaten.
De elektriciteitsmeter
De elektriciteitsmeter (kWh-meter of kilowattuurmeter) is in de meterkast
nabij de entree geplaatst, direct boven de aansluitkast met de hoofdzekering(en).
De kWh-meter in uw woning is waarschijnlijk al een zogenaamde ‘slimme
meter’, de nieuwste generatie verbruiksmeters die het voor de leverancier
mogelijk maken om het verbruik op afstand af te lezen. Indien u gebruik
maakt van hoog en laag tarief dan wordt dit in de digitale meter afwisselend getoond in het display. Zie ook het kader over de slimme meter.
Zowel de aansluitkast als de kWh-meter zijn verzegeld. Werkzaamheden
aan deze onderdelen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door het
energiebedrijf.
Boven de kWh meter bevindt zich de groepenkast met daarin de hoofdschakelaar, aardlekschakelaars en de zekeringen voor de verschillende
groepen. Hier wordt de elektriciteit verdeeld over meerdere groepen:
lichtgroepen (lichtpunten en wandcontactdozen) en apparatengroepen
(wasmachine en eventueel de wasdroger, vaatwasser en/of oven en bij
koken op elektra de zogenoemde kookgroep).
De verdeling van de installatie staat aangegeven op de groepenkaart of
groepenverklaring.
Aarding
De elektrische installatie in uw woning is geaard, de aardleiding van de elektrische installatie is aangesloten op een speciale pen (aardelektrode) in de grond. Deze pen staat door middel van een draad in de meterkast in verbinding met de elektrische installatie. Bij een defect van een toestel of van de installatie wordt de stroom via de pen afgevoerd naar de aarde.
Een aantal netbeheerders aardt de installatie via de voedingskabel van de elektrische installatie, er is dan geen aardelektrode meer nodig. Aarding via een metalen waterleiding voldeed vroeger goed. Maar door de toegenomen toepassing van
(niet-geleidende) kunststof waterleidingbuizen is deze manier van aarding onbruikbaar geworden. U bent als huiseigenaar
zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke installatie. Het is aan te raden om eens in de vijftien jaar de goede werking van
de aardelektrode te laten controleren door een erkend elektrotechnisch installateur, waarborginstallateur of uw energiebedrijf.

Slimme meters
Vanaf 2015 worden in Nederland zogenaamde ‘slimme’ meters aangeboden, er is grote kans dat uw woning al is uitgerust met zo’n meter.
Een slimme meter is een digitale energiemeter die in de plaats komt van uw huidige elektriciteitsmeter en gasmeter. Deze meter geeft
automatisch uw energieverbruik door aan de netbeheerder. U krijgt elke 2 maanden van uw leverancier een overzicht van uw energieverbruik. Zelf hoeft u geen meterstanden meer door te geven, ook niet als u wisselt van leverancier of verhuist. De slimme meter helpt ook om
storingen te voorkomen, want de slimme meter geeft nauwkeurige informatie over het energiegebruik. Hierdoor kunnen de productie van
energie en het energieverbruik beter op elkaar worden afgestemd. Dit is van belang om er zeker van te zijn dat de energie er is als we die
nodig hebben, en ook om de kosten van het energienetwerk zo laag mogelijk te houden. Gekoppeld aan een ‘in-home-display’, een slimme
thermostaat waarop u bij de meeste varianten uw actuele verbruik in de gaten kunt houden en vrij eenvoudig een besparing kunt realiseren
op uw energienota.
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De groepenkast uitgelegd
Hieronder is (een gedeelte van) een standaard groepenkast afgebeeld met daarin de hoofdschakelaar, aardlekschakelaars
en groepsschakelaars. In de regel zal de groepenkast uitgebreider zijn, maar de onderdelen zijn hetzelfde.
De installatieautomaat
Een installatieautomaat beschermt
de bedrading van elektrotechnische
installaties en elektrische apparaten
tegen schade als gevolg van te hoge
stroom. De automaat onderbreekt
het elektrische circuit als er een te
hoge stroom door de installatie
loopt, bijvoorbeeld als gevolg van
kortsluiting of overbelasting.

De hoofdschakelaar

De aardlekschakelaar

De hoofdschakelaar gebruikt u om
uw hele installatie in één keer uit
te schakelen en spanningsloos te
maken.

Een aardlekschakelaar is een automatisch werkende schakelaar die
een elektrotechnische installatie
spanningsloos maakt, zodra een
lekstroom vanaf een bepaalde
grootte optreedt. Deze schakelaar
beschermt u wanneer een defect
apparaat onder spanning is komen
te staan.

TEST

TEST

aardlekschakelaar

aardlekschakelaar

Test de aardlekschakelaar
De aardlekschakelaar vormt een belangrijk onderdeel van de groepenkast. Deze voorkomt namelijk dat apparaten onbedoeld onder spanning komen te staan en u dus geen schok krijgt als u een defect apparaat aanraakt.
Wat echter nog te vaak vergeten wordt, is het testen of de aardlekschakelaar nog goed werkt. Het is goed om twee keer
per jaar een test te doen. Een handig moment om dit te doen is bij de overgang van zomer- naar wintertijd en andersom.
Op de aardlekschakelaar in uw groepenkast, vindt u een testknop. Let op, uw installatie kan zijn voorzien van meerdere
aardlekschakelaars. Als u op de testknop drukt, dient de aardlekschakelaar zichzelf direct uit te schakelen en valt ook de
stroom uit. Vervolgens schakelt u de aardlekschakelaar weer in, door de zwarte knop omhoog te duwen. Omdat (een deel
van) de installatie spanningsvrij wordt gemaakt zult u eventueel apparatuur zoals een klokradio, magnetron, enz. opnieuw
moeten instellen.
Uitval aardlekschakelaar
Wat te doen als de aardlekschakelaar spontaan uitvalt? Probeer eerst de aardlekschakelaar in te schakelen. Lukt dat niet,
schakel dan alle groepsschakelaars uit. Schakel nu de aardlekschakelaar in. Schakel vervolgens de groepsschakelaars één
voor één in, totdat de aardlekschakelaar opnieuw uitvalt. De laatst ingeschakelde groepsschakelaar leidt naar de groep
waar het probleem zit. Schakel alle toestellen die aangesloten zijn op die groep uit. Controleer of de aansluitwaarde van de
apparaten de maximale aansluitwaarde van de betreffende groep niet overschrijdt. Schakel dan de aardlekschakelaar weer
in. Het afzonderlijk inschakelen van alle toestellen leidt naar het defecte toestel.
Omdat (een deel van) de installatie spanningsvrij wordt gemaakt zult u eventueel apparatuur zoals een klokradio, magnetron, enz. opnieuw moeten instellen.
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De installatie
De elektrische installatie is uitgevoerd als gemodificeerd centraaldozensysteem. Dit betekent dat alle schakelaars en wandcontactdozen in een ruimte verbonden zijn met één of meer dozen in het plafond, waarop lichtpunten zijn aangesloten.
De dozen zijn onderling verbonden en aangesloten op de groepenkast in de meterkast. In de meterkast zijn de groepen
aangesloten op een aardlekschakelaar die bij kortsluiting in werking treedt.
Met de schakelaars (installatieautomaten) in de groepenkast kan de elektrische installatie, of gedeelten hiervan, spanningsvrij gemaakt worden. Doe dit altijd voordat u lampen gaat ophangen of werkzaamheden aan de installatie wilt verrichten. Wijziging en uitbreiding van de installatie mag alleen door een erkend installateur worden uitgevoerd.
Bij de oplevering is een groepenschema aanwezig in de meterkast, waarop staat aangegeven op welke groep de diverse
schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten zijn aangesloten.
Kleurcoderingen installatiedraad
				
Installatiedraad heeft de volgende kleurcoderingen:
				Bruin		
Fasedraad, aanvoerdraad, ook de + genoemd
				
Blauw		
Afvoerdraad, nulleiding, ook wel de – of de 0 genoemd
				
Zwart		
Schakeldraad, ook wel de lampendraad genoemd
				Geel/groen
Aardedraad
Bij een lichtpunt treft u een blauwe, een zwarte en een geel/groene draad aan. De blauwe en de zwarte worden aangesloten op de lamp. De aardedraad, de geel/groene draad, wordt aangesloten op het aardcontact van het verlichtingsarmatuur
(indien van metaal). Dit wordt vaak toegepast in de badkamer, bij een buitenlichtpunt of in de buitenberging.
Bij een schakelaar treft u een bruine en een zwarte draad aan. De bruine draad staat altijd onder spanning en wordt door
de schakelaar wel of niet verbonden met de zwarte draad die naar de lamp gaat en de lamp aan of uit schakelt.
Bij een wandcontactdoos treft u een bruine, een blauwe en een geel/groene draad aan. De bruine en de blauwe zijn de
fase (+) en de nul (0) voor de contacten. De aardedraad, de geel/groene draad wordt aangesloten op het aardcontact van
de contactdoos, de juiste benaming is eigenlijk ‘wandcontactdoos met randaarde’. Zorgt u bij werzaamheden aan de electrische installatie voor het juiste gereedschap en maak zonodig de groep spanningsvrij!
LED verlichting
Bij de aanschaf en installatie van led-verlichting zijn er aanvullende aandachtspunten. Controleer of de gekozen lichtbron
dimbaar is. Bij led-lichtbronnen is dat niet vanzelfsprekend, dit is afhankelijk van een eventuele driver die al dan niet is
ingebouwd. Daarnaast is er vaak een wanddimmer nodig die speciaal voor led-verlichting is gemaakt. De meeste led-dimmers zijn zogenaamde ‘2-draadsdimmers’ en kunnen worden aangesloten op de fase- en nuldraad van een standaard
spanningsbron. Er zijn ook dimmers in omloop waar extra bedrading voor nodig is, zogenaamde ‘3-draadsdimmers’. Welke
dimmer geschikt is voor uw lichtbron kunt u navragen bij uw leverancier.

Lumen

led
lamp

halogeen
lamp

spaar
lamp

Gloei
lamp

Toen de meeste lampen nog gloeilampen waren, werd de sterkte uitgedrukt in watt. Meer watt betekende ook meer licht. Watt is echter een
uitdrukking van elektrisch vermogen, niet van licht. Lichtsterkte wordt uitgedrukt in ‘Lumen’. De lumen is dus de maat voor de hoeveelheid
licht die een lichtbron in alle richtingen uitstraalt. Tegenwoordig staat de hoeveelheid lumen dan ook groter op de verpakking van een lamp
dan de hoeveelheid watt.
Meer (of minder) stroomverbruik
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Loze leidingen
Moderne installaties voorzien in een aantal loze leidingen ten behoeve van eventueel toekomstig gebruik. Meestal gaat
het om een loze kookleiding en loze boilerleiding. Beide loze leidingen lopen vanaf de meterkast naar de keuken. Daar
eindigen de loze leidingen in een lege doos, die is voorzien van een afdekplaat. De loze leidingen zijn niet aangesloten op
de installatie. Loze leidingen worden bij de aanleg voorzien van een controledraad. Deze draad geeft aan dat de leiding
niet verstopt zit. Hoewel de controledraad ook wel eens trekdraad wordt genoemd, is het niet de bedoeling deze draad te
gebruiken als trekveer. Gebeurt dat wel dan kan dat juist aanleiding tot verstopping van de leiding geven.
Loze kookleiding
De loze kookleiding loopt vanaf de meterkast naar een positie in de buurt van de opstelruimte voor het kooktoestel.
•

De loze doos kan achter de achterwand van het naastgelegen keukenkastje zitten.

•

De loze kookleiding kan worden gebruikt voor het aansluiten van een elektrisch kooktoestel zoals een elektrische kookplaat, een keramische kookplaat, het koken op inductie, een oven of een gecombineerd toestel met
kookplaat en oven.
Het bedraden en monteren van een contactdoos en het aansluiten en/of uitbreiden op de groepenkast moet altijd door
een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf worden uitgevoerd.
Loze boilerleiding
De loze boilerleiding loopt vanaf de meterkast naar een positie in (meestal) het kastje onder de spoelbak.
•

De loze doos kan zich achter de achterwand van het keukenkastje bevinden. In de praktijk wordt deze leiding zelden gebruikt, omdat een cv-combitoestel ook het warme water voor de keukenmengkraan verzorgt.
Installateurs gebruiken deze leiding ook weleens voor het aansluiten van een vaatwasser.
Bij het aansluiten van apparaten met een hoog energieverbruik kan het noodzakelijk zijn dat de aansluiting van uw energiebedrijf gewijzigd moet worden van 1-fase naar een 3-fase. Een andere elektriciteitsmeter is dan noodzakelijk en ook de
hoofdzekering wordt uitgebreid van 1 naar 3.
Overige loze leidingen
In uw woning kunnen, behalve de loze kook- en boilerleiding, nog andere loze leidingen zijn aangelegd, bijvoorbeeld
van de meterkast naar de hoofdslaapkamer t.b.v. de aanleg van een CAI aansluiting of een netwerkaansluiting, of van de
meterkast naar de zolder voor de eventueel later te realiseren wasdroger aansluiting. Houd er rekening mee dat elk elektrisch apparaat met een vermogen van meer dan 2000 watt, zoals bijvoorbeeld een droger, op een eigen groep in de groepenkast aangesloten moet worden. Wanneer u de wasmachine en de wasdroger op dezelfde groep wilt aansluiten, pas
dan een energieverdeler, ook wel combiregelaar genoemd, toe. Hiermee kunt u de wasmachine en de droger op dezelfde
wandcontactdoos, en dus dezelfde groep, aansluiten maar wordt voorkomen dat beide apparaten tegelijkertijd veel
stroom gebruiken: als bijvoorbeeld de wasmachine het water verwarmt, wordt de stroomtoevoer naar de droger tijdelijk
uitgeschakeld.
Bedraden loze leidingen
Aan de zwarte controledraad kunt u een stalen trekveer bevestigen. Als de trekveer door de loze leiding is getrokken,
dan kan aan de trekveer de definitieve bedrading worden bevestigd en door de loze leiding worden getrokken. Voor de
antennekabel (coax-draad) dient u een trekkous of kabelvlieter te gebruiken. Per loze leiding kan één aansluiting worden
bedraad. Het is aan te bevelen een erkend elektrotechnisch installateur in te schakelen.

Een trekkous of kabelvlieter van gevlochten staaldraad gebruikt u om kabels aan een trekveer te
bevestigen. De trekkous wordt met de lus aan de trekveer bevestigd, daarna schuift u de te trekken
draad in de kous. Door het trekken zal de kous zich om de kabel vastzetten. Een trekkous is in diverse
maten verkrijgbaar, afhankelijk van het soort kabel heeft een een grotere of kleiner diameter nodig.
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Veiligheid en elektra
•
Vocht en elektra vormen een gevaarlijke combinatie. Wees daarom alert bij schoonmaakwerkzaamheden, maar
ook bij bijvoorbeeld het afstomen of afweken van behang.
•

Bij het aansluiten van een verlichtingsarmatuur of andere werkzaamheden altijd de betreffende elektragroep
uitschakelen. Controleer met een lamp of een ander apparaat (met stekker) of met een spanningzoeker of de
groep ook werkelijk spanningsvrij is.

•

Volgens de huidige installatievoorschriften moet in de keuken minstens één wandcontactdoos op een andere
groep zijn aangesloten. Houd hier rekening mee en controleer of dit ook correct is aangegeven op de groepenkaart.

•

Lees aandachtig de montagehandleiding voordat u een verlichtingsarmatuur (lamp) monteert.

•

Zorg bij het ophangen van lampen voor een stabiele trap en laat u door iemand assisteren.

•

Het is bij montagewerkzaamheden aan elektrische installaties belangrijk om de contacten, schroeven en draden
correct te monteren en goed vast te zetten of aan te draaien. Losse contacten kunnen storingen of kortsluiting
veroorzaken. Ook kunnen er vonken ontstaan die aanleiding kunnen zijn tot het ontstaan van brand.

Gereedschap en elektra
•
Voor eenvoudige aansluitwerkzaamheden (het ophangen van lampen) zijn een set speciale schroevendraaiers,
een spanningzoeker en een striptang handig gereedschap.
•

De speciale schroevendraaiers zijn behalve bij de schroefkop volledig geïsoleerd en uiteraard ook bruikbaar
voor andere doeleinden.

•

Een spanningzoeker (een schroevendraaier met een inwendig lampje) wordt gebruikt om te controleren of de
stroom is in- of uitgeschakeld.

•

Altijd eerst controleren of de spanningzoeker goed werkt, bijvoorbeeld in een wandcontactdoos (stopcontact).

•

Een striptang wordt gebruikt om de kunststof isolatiemantel van elektradraad te verwijderen.

•

Voor het trekken van installatiedraad moet altijd een professionele trekveer en een bijbehorende verenpomp
gebruikt worden. Trekveren zijn verkrijgbaar in staal en kunststof en in verschillende lengten.

•

Buizen voor elektra zijn van kunststof. De bochten bij voorkeur buigen met behulp van een buigveer. Er zijn
ook kant-en-klare bochten , sokken en flexibele buis verkrijgbaar. Bij aanleg van de installatie moet u de pijpen
goed vast zetten met beugels/zadels.

Goed om te weten!
•

Gebruik alleen elektrische apparaten die minimaal een CE-markering hebben. Nog beter is een KEMA-keurmerk (of een van de
Duitse varianten: VDE of GS-keurmerk), omdat de veiligheid dan door een onafhankelijk instituut is gecontroleerd.

Kijk voor meer handige tips op de onderstaande websites en neem de adviezen ter harte!

•

www.mijnhuisinstallatie.nl

•

www. energieveilig.nl

28

Aanbieders van telecom, CAI en internet
Naast de invoer van nutsleidingen voor water, gas en elektra zijn in de meterkast ook de zogenaamde ISRA-punten voor
telecom, het AOP voor CAI en het FTU voor een eventuele glasvezelaansluiting te vinden.
ISRA staat voor Infrastructuur Randapparatuur. Het is het scheidingspunt tussen de blauwe bekabeling
van KPN en de bedrading en apparatuur van de abonnee. De kabel en het ISRA-punt zijn eigendom
van KPN, ook wanneer u diensten afneemt van een andere aanbieder.
1

2

Op een ISRA punt kunt u uw vaste telefoonlijn aansluiten en, indien u een internetverbinding (analoog,
ISDN of ADSL) afneemt via een telecomaanbieder, ook het modem.
Ook alarmsystemen maken in veel gevallen gebruik van de telecom infrastructuur.
AOP staat voor Abonnee Overname Punt. Het is het scheidingspunt tussen de groene bekabeling van
de CAI netwerkaanbieder en de bedrading en apparatuur van de abonnee.
Op een AOP kunt u de Coax kabel aansluiten die van de meterkast naar de CAI aansluiting in de woonkamer is aangelegd. Indien u ook een kabel internet verbinding afneemt van uw CAI aanbieder komt
na het AOP eerst een splitter met daarna de coax kabel naar de woonkamer en een coax kabel naar het
kabelmodem.

FTU staat voor Fiber Termination Unit. Het is het scheidingspunt tussen de groene bekabeling van de
glasvezelaanbieder en de bedrading en apparatuur van de abonnee.
Op een FTU kunt u middels een geschikte glasvezeldraad het glasmodem aansluiten, vanaf het modem
legt u UTP bekabeling aan naar een pc of een router.
De hier afgebeelde ISRA / AOP / FTU dienen als voorbeeld, de modellen kunnen in werkelijkheid hiervan afwijken. De beheerders van de diverse netwerken zijn verantwoordelijk voor de ingevoerde kabel
tot en met het getoonde aansluitpunt. Alles wat vanaf de aansluitpunten wordt aangelegd is eigendom en verantwoording van de bewoner.

Voor het aansluiten van de bekabeling en apparatuur adviseren wij u de door de leverancier meegeleverde handleidingen
te raadplegen. Veel aanbieders bieden ook een installatieservice aan. Dit kan extra kosten met zich mee brengen.
Er zijn diverse aanbieders van diensten voor telecom, internet en glasvezel die hun aansluitingen kunnen realiseren op
een van de aanwezige aansluitpunten. Voor CAI en kabel-internet is er in de regel maar één aanbieder in de regio waar u
terecht kunt voor een aansluiting.

Wifi
De wifi-router wordt vaak in de meterkast geplaatst, dicht bij het (kabel)modem en uit het zicht. Meterkasten zijn vlak bij de voordeur
geplaatst en dat betekent dat de helft van het wifi-signaal de straat op wordt gestraald in plaats van het huis in. Een tweede nadeel is dat in
de meterkast veel stroomleidingen lopen. Deze koperdraden kunnen het signaal van de router verstoren. Probeer de router dus centraal in de
woning te plaatsen. In moderne huizen met betonwanden en -vloeren kan het zijn dat het wifi-signaal matig is. Een repeater kan helpen het
bereik te vergroten. Dit apparaat wordt geplaatst op een plek waar het signaal van de basisrouter nog net acceptabel is.
Wanneer in een buurt meerdere wifi netwerken actief zijn, en ga er maar van uit dat in iedere woning wel een wifi-router staat, dan kan het
verstandig zijn om een zo rustig mogelijk kanaal uit te zoeken. Er zijn apps voor de telefoon waarop je precies kunt zien welke kanalen druk
zijn en welke rustig. Om deze instellingen aan te passen raadpleegt u de handleiding van de wifi-router.
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Centrale verwarming
De woning wordt vaak voorzien van een individuele, op aardgas gestookte hoogrendement cv-ketel met warmwatervoorziening. De installatie is uitgevoerd als twee-pijpssysteem met radiatoren en/of convectoren en/of vloerverwarming, waarbij de horizontale leidingen gedeeltelijk in de dekvloer zijn weggewerkt. De verticale leidingen zijn gedeeltelijk opbouw.
Wanneer u de ruimtetemperatuur van de woning niet op de juiste temperatuur krijgt, dan kan dit verschillende oorzaken
hebben. Indien uw woning is voorzien van een individueel verwarmingssysteem (b.v. een C.V.-ketel), dan kan de storing bij
deze unit zitten. Raadpleeg dan eerst de gebruikershandleiding van het verwarmingssysteem.
De C.V.-ketel
De cv-ketel zelf is een op aardgas gestookte hoogrendement ketel met warmwatervoorziening. Dit betekent dat de ketel
is aangesloten op de gasleiding t.b.v. de verwarming van water in het verwarmingssysteem en warm tapwater. Er lopen
dus nogal wat leidingen aan de onderkant van de
ketel. Op de illustratie hiernaast zijn de leidingen
automatische
rookgasafvoer
ontluchter
benoemd. De ketel die in uw woning is geïnstalluchttoevoer
leerd zal hier enigzins van afwijken, maar het principe blijft gelijk.
GECONTROLEERD

2014

De cv-ketel opstelling is meestal te vinden op
zolder (bij woningen met een schuine kap) of in
een daarvoor ingerichte ruimte, eventueel gecombineerd met bergruimte. Met alle inkomende en
uitgaande leidingen ziet de ketelopstelling er vaak
ingewikkeld uit. In de tekening hiernaast worden
de meest voorkomende onderdelen benoemd. In
dit hoofdstuk wordt verder kort uitgelegd waar u
op moet letten, wat u zelf kunt doen en voor welke
storingen u een c.v.-installateur moet bellen.

Verwarming
Gas

Ventilatie
Koeling

controle sticker

Bedrijf
Datum
Volgende
Telefoon
Lid van

C.V. ketel

Een onderhoudscontract voor jaarlijkse controle
door een erkend installateur kan veel problemen
voorkomen.

60

3

wasmachinekraan
(tapkraan met
terugslagklep)
manometer

inlaatcombinatie

overdrukventiel
gasafsluitkraan
aanvoerleiding:
warm water naar
de radiatoren

afsluiter

vulslang

(los meegeleverd)

retourleiding:
afgekoeld water
vanaf de radiatoren

expansievat

sifon: zorg ervoor
dat deze met water
gevuld blijft
gasleiding

warmwaterleiding
koudwaterleiding

Let op!: de cv-installatie in uw woning kan er anders uitzien, een andere kleur hebben of anders zijn geplaatst, de wasmachinekraan
kan bijvoorbeeld verder van de ketel verwijderd zijn.
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Het expansievat
Binnen een cv-installatie kunnen door verwarming en afkoeling van water drukverschillen ontstaan. Het expansievat dient
ervoor om deze drukverschillen op te vangen. Het vat is verdeeld in twee compartimenten die door een membraan van
elkaar gescheiden zijn. Een deel staat in verbinding met de cv-installatie en is dus gevuld met water. Het andere deel is
gevuld met stikstofgas en is samendrukbaar. Zodra het watervolume toeneemt, duwt het water het gasgevulde compartiment ineen. Hierdoor loopt de druk in dat compartiment op zonder dat dit gevaren oplevert. Loopt de druk onverhoopt
toch te hoog op, bijvoorbeeld omdat er zich teveel water in de cv-installatie bevindt, dan wordt er automatisch water afgevoerd via het overdrukventiel.
Wil je zelf controleren of het membraan van je expansievat nog in orde is? Tik dan met een hard voorwerp tegen de
boven- en onderkant van het vat. Omdat de ene helft met gas en de andere helft met water gevuld zou moeten zijn, zou
het geluid verschillend moeten zijn. Is het geluid identiek? Dan is het vat waarschijnlijk volledig gevuld met water en is het
membraan defect.

Expansievat niet aangesloten, alleen stikstof
voordruk.

Expansievat in een
koude installatie,
cv-water in het vat
(reservevolume).

Installatie op bedrijfstemperatuur, het
watervolume zet uit.

waterdruk in de installatie loopt te hoog op,
het overstortventiel zal
water uit het systeem
laten lopen

Het membraan is defect, het vat werkt niet
meer en moet worden
vervangen.

Het overdrukventiel
Een overdrukventiel is onderdeel van een cv-systeem en treedt in werking wanneer de druk in het systeem hoger oploopt
dan ongeveer 3 bar. Komt dit een aantal malen voor, dan kan de druk in het systeem te laag worden en gaat de cv-ketel in
storing omdat er te weinig druk is.
Andere benamingen voor dit ventiel zijn overstortventiel, veiligheidsventiel of smoorventiel. Via dit ventiel wordt water uit
het systeem gelaten tot de druk weer normaal is. Het is raadzaam om het overdrukventiel met enige regelmaat visueel op
lekken te controleren, indien het ventiel regelmatig druppelt is het verstandig om een installateur te laten beoordelen of
het ventiel nog naar behoren functioneert.
De inlaatcombinatie
Om drukverschillen tijdens het verwarmen op te vangen is het in Nederland verplicht om warmwatertoestellen te voorzien
van een inlaatcombinatie, deze wordt altijd in de toevoerleiding geplaatst. De inlaatcombinatie treedt in werking wanneer
de druk in het systeem boven de 8 bar komt. Het is normaal dat de inlaatcombinatie wat druppelt tijdens het opwarmen van water. In de regel is er een stukje leiding aan bevestigd dat uitmondt in een sifon, aangesloten op de riolering.
Controleer dit sifon regelmatig, het water kan door het geringe gebruik verdampen en dan werkt de stankafsluiter niet
meer. Voeg eventueel een scheutje slaolie toe, dit verdampt langzamer.
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CV-ketel met warm water voorziening en het bijvullen van het circuit
De verwarmingsinstallatie moet worden bijgevuld als de druk onder de 1 bar komt. Bijvullen van de installatie gebeurt
door het aansluiten van de vulslang op een geschikte kraan, zoals de tapkraan van de wasmachine-aansluiting, en vervolgens op het vulpunt van de cv-installatie. In de regel vindt u het vulpunt in de buurt van de cv-ketel, maar soms is het ook
geplaatst op een radiator (die is dan ook voorzien van een manometer voor het aflezen van de druk).




Zet de thermostaat laag en wacht tenminste 10 minuten.




Sluit het uiteinde van de vulslang aan op de wasmachinekraan.



Sluit het andere uiteinde van de slang aan op het vulpunt van
de cv-installatie. Draai de kraan langzaam open.



Draai vervolgens het vulpunt van de ketel open. Er stroomt nu water in
de installatie.



Houd op de manometer de oplopende druk in de gaten, zodra deze
2 bar aangeeft kunt u het vulpunt sluiten.




Draai de toevoerkraan dicht.

Neem vóór het (bij-)vullen de stekker van de cv-ketel uit de
wandcontactdoos.
Vul de slang met water zodat bij het vullen zo weinig mogelijk lucht in
het systeem komt. Draai de kraan dicht.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Plaats de stekker weer in het stopcontact om de cv-ketel in bedrijf te
stellen.

•

Controleer of u warm water heeft en of de verwarming functioneert.



Stel de thermostaat in op ca. 25˚C en laat het systeem even branden.

•

Dan weer de stekker uit het stopcontact halen en een kwartier
wachten.

•

De installatie ontluchten. Houd hierbij de manometer in het oog, de
druk kan nog zover dalen dat extra bijvullen nodig kan zijn (herhaal in
dat geval de stappen 6 t/m 10). Blijft de druk goed? Ga dan verder naar
de volgende stap.

•

Overtuig u ervan dat zowel tapkraan als vulpunt zijn gesloten. Draai
de slang voorzichtig los, eerst de zijde van het vulpunt en laat de slang
leeglopen in een emmer. Draai daarna de zijde van de tapkraan los en
verwijder de slang.

Indien de installatie meer dan eenmaal per jaar bijgevuld moet worden, is
het raadzaam de installateur te bellen. Dit in verband met mogelijke lekkage in het systeem. Zie ook de bijgeleverde handleiding van de ketel.
Het opheffen van storingen
U kunt enkele veel voorkomende storingen eenvoudig zelf opheffen
door na te gaan:
•
Of de stekker van de ketel goed in de wandcontactdoos zit.
•
Of de installatie goed ontlucht is, anders ontluchten zoals omschreven.
•

Of de druk in orde is, minimaal 1 bar, anders bijvullen zoals omschreven.

•

Of de installatieautomaat en/of de aardlekschakelaar zijn ingeschakeld. Als deze zijn uitgeschakeld is er wellicht een
storing in de elektrische installatie. Als bij inschakelen de groep direct weer uitschakelt, dient u eerst deze storing te
verhelpen.

Een uitgebreide lijst met de meest voorkomende storingen en mogelijke oplossingen is te vinden in de documentatie van
de ketelleverancier.
Let op:
Voor andere systemen zoals stadsverwarming en warmtepomp gelden andere onderhoudsvoorschriften.
Binnen appartementsgebouwen kan er sprake zijn van een collectief verwarmingssysteem, ook hiervoor gelden andere
onderhoudsvoorschriften.
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De thermostaat
In de woonkamer is de thermostaat voor de centrale verwarming aangebracht. Een thermostaat is een schakelaar die schakelt op een ingestelde temperatuur: u stelt de thermostaat in op een bepaalde temperatuur en wanneer het koeler is dan
de gevraagde temperatuur, dan zal de thermostaat het verwarmingselement van de cv-installatie inschakelen en zal deze
gaan verwarmen. Wanneer de gevraagde temperatuur in de ruimte is bereikt, wordt het verwarmingselement weer uitgeschakeld.
Er zijn diverse soorten thermostaten, van handmatig regelbaar tot programmeerbaar en de nieuwste generatie zijn de
‘slimme’ thermostaten of ‘in-home-displays’ die behalve het regelen van de temperatuur ook zijn uitgerust met een flink
aantal extra functies en met de smartphone of tablet op afstand zijn te bedienen. De ‘in home displays’ worden geleverd
door de energieleverancier en zijn koppelbaar aan de slimme meters.
In ruimten met vloerverwarming kunnen er tevens master/slave thermostaatregelingen geïnstalleerd worden, waarbij in
meerdere ruimten in de woning een thermostaat wordt geplaatst waarmee de warmtevraag voor de betreffende ruimte
kan worden geregeld. Hierbij is de slave thermostaat wel afhankelijk van de instelling van de master thermostaat, een slave
functie kan de temperatuur uitsluitend enkele graden koeler zetten dan de mastertemperatuur.
Het is ook mogelijk dat uw woning is uitgevoerd met een master/master thermostaatregeling. Met deze regeling is de
thermostaatregeling in een ander vertrek niet afhankelijk van de instelling van de masterthermostaat in de woonkamer.
Raadpleeg voor de werking van de thermostaat in uw woning de bijgeleverde handleiding.

Handmatig te bedienen
cv-kamerthermostaat.

Programmeerbare
cv-klokthermostaat.

In-home-display, de slimme thermostaat, koppelbaar aan
de slimme meters in de meterkast en met een app via de smartphone op afstand te bedienen.

Radiatoren / convectoren
In de ruimten van uw woning kunnen radiatoren en/of convectoren zijn geplaatst. Het water van de cv-installatie warmt de
panelen op en vervolgens verwarmen panelen de omringende lucht. De warmte die zo in de ruimte ontstaat, is een combinatie van stralingswarmte en convectiewarmte. Een cv-radiator heeft, om de warmte-overdracht zo efficiënt mogelijk te
maken, een zo groot mogelijk oppervlak, dit zorgt voor een goede warmteafgifte. Om het oppervlak te vergroten, bestaat
een paneelradiator vaak uit twee of drie van zulke platen. Radiatoren zijn voorzien van een radiatorkraan, hiermee kan men
de doorstroming van het opgewarmde water regelen.
Convectoren maken ook gebruik van warm water, maar toch werken ze nog nét even anders dan radiatoren. Een convector
produceert voornamelijk convectiewarmte. Warm water stroomt door een smalle buis onderaan het toestel, die omgeven
is door aluminium lamellen. De lamellen vergroten het contact met de omringende lucht. Doordat warme lucht opstijgt,
zuigt de convector onderaan koude lucht aan en zo treedt een systeem van warmeluchtcirculatie in werking.
Stralingswarmte / convectiewarmte
Radiatoren ontlenen hun naam aan het woord ‘radiatie’ ofwel straling. Het ligt voor de hand om te denken dat een radiator
dus stralingswarmte geeft, maar dit is slechts ten dele waar. Stralingswarmte bestaat uit horizontale warmtegolven die de
omgeving verwarmen. Het is dus een directe vorm van verwarming. Omdat het grootste deel van de warmte zal opstijgen
is er ook sprake van convectie.
Convectiewarmte is een indirecte vorm van verwarming. Het verwarmingselement trekt koude lucht aan en warmt die op.
De warme lucht stijgt tot aan het plafond, koelt af en zakt dan weer naar beneden, zodat het proces zich weer kan herhalen. De omgeving warmt bij convectiewarmte gelijkmatiger op dan bij stralingswarmte.
•
•

Stralingswarmte is gezonder dan convectiewarmte, omdat de warme lucht die je inademt niet langs een
verwarmingselement komt dat stof met zich meebrengt.
Veel mensen zijn van oordeel dat stralingswarmte warmer en aangenamer aanvoelt.

33

Radiatorkraan
Met de radiatorkraan regelt u de toevoer van verwarmd water naar de radiator
waardoor deze warm of koud zal worden. Het verdient aanbeveling om -ook op
radiatoren waar u onder normale omstandigheden de kraan niet zou gebruikendeze met enige regelmaat geheel open en dicht te draaien, dit om te voorkomen
dat de kraan vast gaat zitten.
In plaats van de reguliere radiatorkraan kan ook een thermostatische radiatorkraan worden toegepast. Door het instellen van de thermostaatkraan op een
bepaalde waarde (vaak 1 t/m 5), is het mogelijk de temperatuur in die ruimte te
regelen op een lagere temperatuur dan de hoofdregeling (master). Zo ontstaat
er een veel constantere ruimtetemperatuur, dan met een gewone radiatorkraan.
Bovendien werkt de verwarmingsinstallatie ook zuiniger. De knop moet bij voorkeur horizontaal zitten. Op deze wijze wordt de voeler niet beïnvloed voor de
warmte van de radiator zelf. Verder is het noodzakelijk dat de kraan vrij is van
thermische obstakels als gordijnen.
Lucht in radiatoren
Lucht in de centrale verwarming komt vaak voor. Het kan zijn dat er lucht is achtergebleven bij het opvullen, maar ook een
lek kan de oorzaak zijn. Dat er lucht in een radiator zit kun je merken aan geborrel of andere vervelende geluiden in de
leidingen. Het kan ook zijn dat een radiator helemaal of voor een groot deel koud blijft. Het is dan van belang om de radiator te ontluchten en de centrale verwarming bij te vullen (schakel hiervoor wel de pomp tijdelijk uit). Zo blijft het systeem
goed werken.
Bij LTV-systemen (lage temperatuur verwarming) zullen de radiatoren standaard een stuk koeler zijn omdat het water in
het systeem kouder is dan bij een conventionele verwarmingsinstallatie. Ook moet worden opgemerkt dat radiatoren
alleen warm aan zullen voelen als er een warmtevraag is in de ruimte waarin zich de hoofdbediening bevindt.
Radiatoren ontluchten
Radiatoren ontluchten is niet zo heel moeilijk. Zet eerste alle radiatoren aan en zorg dat de ketel een keer aanslaat. Op deze
manier worden het water en de lucht in de leidingen en radiatoren verwarmd. Zet de thermostaat daarna op de laagste
stand en zet de installatie uit door de stekker uit het stopcontact te halen. Wanneer je de installatie uitzet wordt het water
en dus ook de lucht niet meer rondgepompt.

Je kunt nu de betreffende radiatoren ontluchten met behulp van een speciaal sleuteltje. Je moet er wel vanuit gaan dat
door de verwarming de lucht onder druk staat, en dat er samen met de overtollige lucht (vies!) water uit de radiator kan
komen. Zorg daarom dat je eventuele vloerbedekking goed beschermt en een opvangbakje en een grote handdoek bij de
hand hebt.
Wanneer er geen lucht meer uit de radiator komt, kun je deze met het sleuteltje weer dichtdraaien. Om de centrale verwarming weer naar behoren te laten werken, moet je deze nu met water bijvullen tot de installatie weer onder druk staat.
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C.V. leidingen
Een deel van de toegepaste cv-leidingen in de woning is weggewerkt in de dekvloer, hierdoor is het aantal leidingen dat
‘in het zicht’ is aangebracht tot een minimum beperkt. Dus ook als u geen vloerverwarming heeft, wordt boren in de vloer
afgeraden omdat er toch ook verwarmingsbuizen in de vloer liggen. Deze lopen vanaf de cv-verdeler naar de verschillende
radiatoren op de zelfde verdieping, en u mag er niet van uit gaan dat de leiding keurig langs de kant liggen. De verdeler is
op een zodanige plaats aangebracht dat deze zo min mogelijk in de weg zit.

Vloerverwarming
Steeds vaker wordt vloerverwarming als hoofdverwarming toegepast. Daarbij worden de slangen in de afdekvloer weggewerkt en kunnen de radiatoren vervallen. Behalve het esthetische voordeel is vloerverwarming ook efficiënter dan verwarming met radiatoren en kan er dus een besparing op de energienota worden gerealiseerd. Vooral bij een vloerafwerking
met tegels of natuursteen kan dit type verwarming zorgen voor een sterk verbeterd wooncomfort.
Bij vloerverwarming liggen de buizen dichter bij elkaar. Hierdoor kan de vloer voldoende warmte per vierkante meter
afgeven, waardoor de ruimte zo efficiënt mogelijk kan worden verwarmd. Een vloerverwarmingssysteem wordt aangesloten op de cv-ketel via een verdeler zoals hieronder afgebeeld. Deze verdeler zorgt ervoor dat steeds hetzelfde water door
de leidingen van de vloerverwarming stroomt. Een voeler registreert de temperatuur van het water, en als het te koud is
wordt er warm water vanuit het cv systeem via een thermostaatventiel aangevuld en wordt afgekoeld water terug in het cv
systeem gepompt. Omdat het warme water uit de cv-leidingen
steeds wordt gemengd met koeler water, zal de temperatuur
van de vloerverwarming vrij constant op maximaal 45º C worden gehouden.
De leidingen van een vloerverwarmingssysteem zijn verdeeld
in groepen die elk maximaal een lengte tussen de 70 en 120
meter hebben.
In de zomermaanden kan men geneigd zijn om de vloerverwarmingspomp uit te schakelen om zo te kunnen besparen op
de kosten voor elektra. Het is echter raadzaam om de pomp
d.m.v. een daarvoor geschikte tijdschakelaar in ieder geval
dagelijks even te laten draaien. Als de pomp een langere periode niet draait, kan deze vast gaan zitten en kan ingrijpen door
een installateur noodzakelijk worden.
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Lage temperatuur verwarming (LTV)
Woningen worden almaar beter geïsoleerd en daardoor wordt verwarmen op lage temperaturen steeds populairder.
Lagetemperatuurverwarming (LTV) verwarmt je woning gelijkmatiger, constanter en milieuvriendelijker dan een woning
met radiatoren. Terwijl bij traditionele verwarming de aanvoertemperatuur van het cv-water tussen 75° C en 85° C ligt,
ligt die bij lagetemperatuurverwarming tussen 35° C en 55° C. Door die lage temperatuur kan het rendement van verwarmingstoestellen een stuk hoger uitvallen dan bij traditionele verwarming.
Bij lagetemperatuurverwarming is de temperatuur van de lucht bij het plafond niet veel hoger dan die van de lucht onderaan de ruimte. De warmte wordt dus gelijkmatiger verdeeld dan bij traditionele verwarming. Ook is er minder zwevend
stof in huis (omdat er minder sterke luchtstromen zijn door opstijgende warmte). Zo wordt stofschroei vermeden (stofdeeltjes die op hete metalen oppervlakken terechtkomen) en de kans op geïrriteerde luchtwegen verkleind.
Bij lagetemperatuurverwarming is het niet nodig om de thermostaat op een lagere stand te zetten voor de nacht. Alleen
bij langdurige afwezigheid (bijvoorbeeld tijdens de vakantie), kan de thermostaat wat lager worden ingesteld.
Door de lage temperatuur duurt het lang voordat een afgekoelde ruimte weer op temperatuur is. Wanneer de ruimte op
temperatuur is, kan de vloer koud aanvoelen. Omdat de waterleidingen ook in de vloer zijn opgenomen kunnen er koude
vloerzones aanwezig zijn om legionella te voorkomen.
Vloer verwarming (LTV) en koeling
In de zomer periode is het met systemen die warmte opslaan (bijvoorbeeld warmtepomp met bron, collectieve voorziening met bron) soms ook mogelijk om de woning te koelen. Deze koeling gebeurt door het vloerverwarmingssysteem met
kouder water te laten functioneren. Op deze manier kan de temperatuur in de woning enkele graden verlaagd worden
t.o.v. bijvoorbeeld de buitentemperatuur. Vloerverwarming met koeling is niet te vergelijken met airconditioning waarbij
de temperatuur op een constante koude temperatuur ingesteld kan worden. Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met de vloerafwerking en de eventuele ondervloeren. Niet elke soort vloerafwerking is geschikt om in combinatie met
vloerkoeling te worden toegepast.
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Centrale verwarming (stadsverwarming)
Ongeveer een half miljoen Nederlandse huishoudens krijgen
warmte via stads- of blokverwarming. Dit zijn manieren om
je huis te verwarmen of om warm water te krijgen zonder het
gebruik van gas. Heb je stadsverwarming, dan heb je geen
eigen cv-ketel. De woning wordt voorzien van een warmteafleverset die is aangesloten op het stadswarmtenet.
De verwarmingsinstallatie binnen de woning is uitgevoerd
als twee-pijpssysteem met radiatoren en/of convectoren of vloerverwarming, waarbij de horizontale leidingen gedeeltelijk in de dekvloer zijn weggewerkt.
De verticale leidingen zijn gedeeltelijk opbouw.

De warmteafleverset
Een warmteafleverset vormt de verbinding tussen
het warmtedistributienet en de binneninstallatie in
de woning. Het is een installatie voor de overdracht
van energie aan een warmteverbruiker met behulp
van heet water voor het verwarmen van de cv-installatie en het verwarmen van tapwater. De set bevat
apparatuur om de druk en temperatuur te regelen
en een warmtewisselaar om het tapwater te verwarmen. Het tapwater blijft hierbij gescheiden van het
verwarmingswater.
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warmteafleverset

afsluiters
aftappunt
met afsluiter

inlaatcombinatie
retourleiding:
afgekoeld water
naar warmtenet
aanvoerleiding:
warm water van
warmtenet

retourleiding:
afgekoeld water
vanaf de
verwarmings
elementen

sifon: zorg ervoor
dat deze met water
gevuld blijft

aanvoerleiding:
warm water naar
de verwarmingselementen

warm water
koud water

Een warmteafleverset wordt meestal onderin de
Let op!: de warmteafleverset in uw woning kan er anders uitzien, een
meterkast geplaatst en neemt dan de plek in van de
andere kleur hebben of anders zijn geplaatst.
gasmeter die in woningen met stadsverwarming in
de meeste gevallen achterwege blijft. Het komt ook voor dat de set in een aparte kast wordt ondergebracht.
Met stadsverwarming zit u -anders dan met een gasgestookte c.v.-installatie- aan een leverancier vast, u heeft hierin geen
keuze. De warmteafleverset huurt u van de leverancier, deze zorgt ook voor het periodiek onderhoud aan de set.
Wanneer u de ruimtetemperatuur van de woning niet op de juiste temperatuur krijgt, dan kan dit verschillende oorzaken
hebben. Heeft u een woning voorzien van stadsverwarming en geen warm water, dan kunt u de website van de stadsverwarmingsleverancier raadplegen om te zien of er storingen of werkzaamheden bekend zijn in uw wijk.
Stadsverwarming en warm water voorziening
Bij stadsverwarming wordt het verwarmen van het drinkwater in uw huis gerealiseerd door het principe van warmtewisseling: het warme water van de stadsverwarming staat in de warmtewisselaar in uw huis haar warmte af aan het leidingwater
wat door het drinkwaterbedrijf bij u wordt binnen gebracht. Er treedt geen menging van beide waterstromen op.

Warmtewisselaar
rvs platen
afdichting

uitvoer warm
tapwater (> 60ºC)
naar huisinstallatie

aanvoerleiding:
heet water van
warmtenet
(ca. 100ºC)

invoer koud
tapwater van
huisinstallatie
retourleiding: afgekoeld
water naar warmtenet

De warmtewisselaar in een stadsverwarmingsunit bestaat uit een aantal
dunne rvs platen waarop een wisselend patroon is geperst, Deze platen worden met speciale afdichtingen strak op elkaar gedrukt. Deze afdichtingen zijn
zodanig dat er in elke ruimte tussen twee platen een kleine ruimte overblijft
waardoor afwisselend steeds maar één van de vloeistoffen kan stromen. De
beide vloeistoffen kunnen door deze constructie niet met elkaar in contact
komen. Er lopen twee stromen vloeistof door de warmtewisselaar, die van het
warmtenet (de rode pijlen) en die van het tapwater (de blauwe pijlen). Het
hete water van het warmtenet verwarmt de platen waar het tussenstroomt.
Het koude water dat tussen de naastliggende platen stroomt wordt hierdoor
verwarmd tot minimaal 60ºC. Doordat de laagjes vloeistof dun zijn en verspreid worden over een relatief groot oppervlak, verloopt de overdracht van
warmte snel.
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Warmtepomp
Nu het besluit is genomen om nieuwbouwwoningen op te
leveren zonder aardgasaansluiting en bestaande woningen gasloos te maken, zullen steeds meer woningen worden voorzien van een warmtepomp.
Een warmtepomp is bij uitstek geschikt voor lage-temperatuur cv-systemen. Conventionele radiatoren werken met
een hoge aanvoertemperatuur (80°C) en dat kost behoorlijk veel energie. Een oppervlakteverwarmingssysteem,
zoals vloerverwarming, werkt aanmerkelijk efficiënter en
economischer, er hoeft immers maar tot een aanvoer temperatuur van circa 35°C te worden verwarmd.
Bronnen
Deze vorm van warmte opwekking is efficiënter dan
met een conventionele cv-ketel. Een warmtepomp haalt
‘gratis’ energie uit de omgeving, dat kan op een aantal
verschillende manieren: vanuit grondwater middels een
‘open bron systeem’, met aardwarmte door middel van een
‘gesloten bron systeem’ of vanuit de omgevingslucht via
een ‘lucht-water systeem’.
Voor het plaatsen van bronnen in de bodem is een vergunning van de gemeente nodig. Dit geldt zowel voor een
verticale als horizontale bron.
Bij de projectspecifieke informatie wordt informatie verstrekt over het in uw woning toegepaste systeem, dit systeem kan individueel of collectief zijn aangelegd.
Schematisch overzicht van de verschillende beschikbare bronnen
Open bron
Bodemwater

Gesloten bron
Sonde

Gesloten bron
Horizontale
collector

Gesloten bron
Oppervlaktewater

Lucht/water

Ongeacht de aard van de bron wordt de
opgewekte warmte naar de warmtepomp
geleid.
In de warmtepomp wordt de warmte vanuit de bron door een in de warmtepomp
verwerkte warmtewisselaar overgedragen
aan het water in het cv-systeem en de
warmwatervoorziening.
De verschillende watersystemen zijn -en
blijven- volledig van elkaar gescheiden.
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Schematisch overzicht van de werking van een warmtepomp

Bronnen

Werking warmtewisselaar

Doel/afgifte

compressor
gas

damp/gas
lucht

water

verdamper

condensor

vloeistof/damp

vloeistof
warm water wordt afgegeven
voor het verwarmen van de
woning en tapwater

expansieventiel
bodem

In de warmtewisselaar zit een vloeistof (koudemiddel) met een zeer laag kookpunt, door de aanvoerwarmte van de omgevingsenergie raakt dit aan de kook, er ontstaat damp. De compressor perst de damp samen en het koudemiddel gaat over
in gasvorm. Hierbij komt heel veel warmte vrij dat in de condensor wordt afgegeven aan het cv-systeem. Hierbij koelt het
af en condenseert het. De vloeistof gaat nu via het expansieventiel van een dunne naar een dikkere leiding, de druk neemt
verder af. Het koudemiddel komt weer in de verdamper en het proces herhaalt zich.
Omdat een warmtepomp, in tegenstelling tot een cv-ketel, ingezet wordt op het vermogen van de verwarmingsbehoefte
is voor tapwatercomfort een boiler nodig, deze kan geïntegreerd zijn in de warmtepomp of als een aparte unit zijn gemonteerd.
De warmwater temperatuur aan het tappunt moet in Nederland 55°C bedragen. Rekening houdend met afkoeling in de
leiding zal een boiler dus op ca. 58 °C gebracht moeten worden. Warmtepompen halen deze temperaturen niet, een elektrisch (na-)verwarmingselement in de boiler zorgt voor het laatste stukje temperatuurverhoging om voldoende overdracht
van warmte te realiseren op het warmtapwater.
koud tapwater
in de boiler
Ter voorkoming van legionella (zie ook pagina 20) dient een boiler wekelijks
gedesinfecteerd te worden. Dat kan op één van deze drie methoden:

•
•
•

De gehele boiler inhoud op 60 °C brengen en daar
minstens 20 minuten op laten staan.

boiler

De gehele boiler inhoud op 65 °C brengen en daar
minstens 10 minuten op laten staan.

water vanaf
de warmtepomp

De gehele boiler inhoud op 70 °C brengen en daar
minstens 5 minuten op laten staan.

warm
tapwater
uit de
boiler

De meeste warmtepompboilers zijn er op ingesteld om de temperatuur gemiddeld op 50-55°C te houden en deze wekelijks automatisch op te voeren.
Tijdens de vakantie zetten veel mensen hun warmtepomp uit. Het water in
de warmtepompboiler staat dan stil op een lage temperatuur en wordt dan
ook niet automatisch gedesinfecteerd. Na een vakantie dient het koude en
warme water een minuut lang door te stromen en de warmtepompboiler
minimaal een uur op een temperatuur van minimaal 60°C te verwarmen.
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retour
elektrisch
(na-)verwarmingselement

Ventileren, ventileren, ventileren!
Vroeger ging luchtverversing in huis vanzelf via naden en kieren. Tegenwoordig zijn de meeste huizen goed geïsoleerd.
Daardoor is een woning comfortabel warm en de energierekening minder hoog. Echter, een goed geïsoleerd huis heeft
ook een nadeel. Vochtige en vervuilde lucht kan de woning lastiger verlaten. Wordt de woning te weinig geventileerd, dan
is de binnenlucht vaak ongezonder dan de buitenlucht!
In de wintermaanden speelt het dagelijks leven zich grotendeels binnen af en zijn we geneigd om ramen en ventilatieroosters zoveel mogelijk dicht te houden, om zo de kou buiten de deur te houden. Dit zorgt ervoor dat vocht in huis uw
woning niet kan verlaten. Teveel vocht kan zorgen voor hoofdpijn, slaapproblemen, huidklachten en longaandoeningen
als astma of allergieën. Een gezond binnenklimaat is juist in deze maanden extra belangrijk. Ook huisstofmijt gedijt goed
bij winters weer. De huisstofmijt woont het hele jaar in huis. In de zomer groeit de populatie sterk. Maar omdat men dan
veel buiten is en de ramen openstaan, hebben wij er geen last van. Vanaf de herfst verandert dat. Ramen gaan dicht en
verwarming aan. Stof achter de verwarming gaat door het huis zweven en wordt ingeademd. Zo kan bijvoorbeeld een
astma-aanval ontstaan. Ook voor het verdrijven van huisstofmijt is goed ventileren dus van belang. Ventilatie is het beste
middel tegen mijt en vocht. Even luchten door de ramen even open te zetten, is lekker fris maar niet voldoende. Een half
uur nadat de ramen weer dicht zijn, is die gezonde lucht weer verdwenen. Met constante ventilatie bent u 24 uur per dag
verzekerd van frisse lucht in uw woning.
In elk huis is vocht aanwezig en alleen door goed te ventileren kan dit vocht de woning verlaten. Voor frisse en gezonde
binnenlucht moet er constant luchtverversing plaatsvinden in de woning. Het is dan ook belangrijk om uw ventilatiesysteem regelmatig te onderhouden.

Ventilatie
systeem A
(Natuurlijke toe- en afvoer)

Ventilatie
systeem B
(Mechanische toevoer,
natuurlijke afvoer)

Ventilatie
systeem C
(Natuurlijke toevoer,
mechanische afvoer)

Ventilatie
systeem D
(Balansventilatie)

Ventilatiesystemen
Ventilatiesystemen zijn ingedeeld in vier systemen, A, B, C, en D maar wat betekent dat eigenlijk?
Ventilatiesysteem A is de meest eenvoudige vorm van ventileren, zonder mechanische ondersteuning. Het verluchten gebeurt op natuurlijke wijze via ingebouwde ventilatieroosters in de ramen. De luchtdoorlaat van deze roosters kan je handmatig aanpassen. Om genoeg verse
lucht in de woning te laten circuleren is het belangrijk doorvoeropeningen te voorzien onder de deuren of in de muren. Vervuilde lucht kan
afgevoerd worden via een verticaal ventilatiekanaal in de woning.
Ventilatiesysteem B voorziet in de mechanische toevoer van verse lucht. Dit kan bijvoorbeeld wenselijk zijn wanneer er teveel omgevingslawaai is of de woning is ingesloten tussen appartementengebouwen. Op die manier is er een gecontroleerde toevoer van verse buitenlucht
die door een ventilator door de woning wordt gestuwd. De afvoer en circulatie van de lucht gebeurt op dezelfde wijze als bij systeem A.
Ventilatiesysteem C gaat uit van natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer. Er wordt een ventilatiesysteem met een mechanische luchtafvoer geplaatst. Hierbij wordt de vochtige en vervuilde lucht aangezogen via luchtkanalen in vochtige kamers zoals de keuken,
toilet en badkamer en de opstelplaats voor de wasmachine. Deze vervuilde lucht wordt via de mechanische ventilatie unit bovendaks uitgeblazen.
Ventilatiesysteem D, balansventilatie, is een volledig gecontroleerd systeem. Dit wil zeggen dat de ventilatie compleet automatisch
gestuurd wordt. Een netwerk van leidingen door de woning verdeelt deze lucht via ventilatieventielen in alle ruimten zonder dat de verschillende luchtstromen elkaar kruisen. Ventilatiesysteem D is bijzonder efficiënt en energiezuinig aangezien het warmte terugwint via een
warmtewisselaar.
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Ventilatie en condensatie
Ventilatie
Uw woning voldoet aan zeer hoge eisen voor isolatie, dit betekent in de praktijk dat moderne woningen nagenoeg geen
lekken hebben waardoor warme lucht kan ontsnappen en koude buitenlucht de woning kan binnendringen. Goed ventileren is echter nodig voor uw gezondheid. Vervuilde lucht in huis versterkt allergieën, luchtwegproblemen en irritatie van
slijmvliezen, zeker bij ouderen en mensen die al ziek zijn. Ventilatie zorgt voor minder vuile lucht in huis.
Natuurlijke ventilatie (systeem A)
Via natuurlijke ventilatie stroomt lucht de woning binnen via ramen en ventilatieroosters. Om de lucht in huis gezond te
houden moet dag en nacht en in alle jaargetijden frisse lucht binnen kunnen stromen, en vervuilde lucht naar buiten. Zorg
er voor dat voor vrije aanvoer van lucht de ventilatieroosters altijd open staan. Roosters raken vervuild en laten dan minder
lucht door. Maak deze daarom minstens eens per jaar schoon volgens de reiniging- en onderhoudsvoorschriften van de
leverancier voor de in uw woning toegepaste roosters.

Spuien

Spuien of luchten is het kortstondig toelaten van grotere hoeveelheden frisse lucht. Anders dan ventileren wat een constante stroom van verse lucht inlaat, is spuien bedoeld om een woning tijdelijke ‘door te luchten’. Dat is nodig om extra
vervuiling in huis af te voeren. ‘s Ochtends de slaapkamer luchten is een goed idee, net als de huiskamer luchten als er is
gerookt of na een feestje met veel mensen. Meestal is 10 tot 30 minuten luchten voldoende. Als de vervuilde lucht weg is,
heeft luchten geen effect meer. Spuien kan door een raam open te zetten. Zowel bij mechanische ventilatie als balansventilatie is dit spuien gunstig voor een goed binnenklimaat. Energetisch is dit echter nadelig doordat de verwarming aan zal
slaan.
Mechanische ventilatie (afvoer) (systeem C)
Uw woning is voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. De
ventilatie afvoerunit wordt gemonteerd en aangesloten op kanalen die in de betonvloer zijn gestort. In de keuken, badkamer, de
toiletruimte, opstelplaats wasmachine en eventueel de (inpandige)
mv-box
berging wordt de lucht mechanisch afgezogen door de mechanische
mv-box
flexibele
slang
afzuiginstallatie. De mechanische ventilatie wordt geregeld door een
flexibele
slang
schakelaar die meestal is aangebracht in de keuken/woonkamer (bij
badkamer
de unit van deze ventilatie wordt een onderhoudsboekje geleverd).
badkamer
Via roosters in de voor- en achtergevel wordt verse lucht aangevoerd.
Eventueel kan de warmte van de afgevoerde lucht worden gebruikt
voor de opwarming van de centrale verwarming. Dit heet warmteterugwinning (wtw).
toilet
toilet

keuken
keuken

Kortstondig extra ventileren
Het is verstandig om na iedere douchebeurt het ventilatiesysteem voor tenminste 10 minuten in een hogere ventilatiestand te zetten zodat de douchedampen snel worden afgevoerd en
condensvorming tot een minimum wordt beperkt.

Afzuigkap
In de keuken zijn twee afzuigopeningen van de mechanische afzuiginstallatie aangebracht. Één van die openingen kan worden benut
voor het aansluiten van een motorloze wasemkap. De aanwezige installatie en dus ook de openingen zijn niet geschikt
voor het aansluiten van een afzuigkap met motor. Bij het kopen van een afzuigkap dient u hier rekening mee te houden.
Om de kookluchtjes in uw keuken af te zuigen bestaan daarnaast de volgende mogelijkheden:
•
Het aanbrengen van een hoog rendement afzuigkap.
•
Het aanbrengen van een recirculatie afzuigkap met motor. Hierbij gaat de afgezogen lucht door een filter en wordt
daarna weer in de ruimte geblazen.
•
Afzuigkap met motor en kanaal naar buiten. Zorg er hierbij wel voor dat de uitmonding van het afvoerkanaal niet
te dicht bij de erfgrens en bij ramen, deuren of ventilatieroosters is aangebracht.
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aanvoer
verse lucht

(Mechanische) balansventilatie (systeem D)
Uw woning is voorzien van balansventilatie met een warmte-terugwin-unit (WTW). Dit systeem is gebaseerd op het
terugwinnen van warmte uit de lucht die wordt afgezogen.
Balansventilatie heet zo omdat dit ventilatiesysteem evenveel lucht aan- als afvoert.
Hierbij wordt de lucht niet door roosters in de kozijnen naar
binnen gelaten, maar via de unit aangezogen. De unit wisselt
de binnenkomende lucht met de uitgaande lucht en verwarmt
de in te blazen lucht voor. Dat maakt balansventilatie het
energiezuinigste ventilatiesysteem.

afvoer
vuile lucht

WTW-unit

slaapkamer
badkamer

slaapkamer

woonkamer

Er bevindt zich in elke verblijfsruimte minimaal één inblaasventiel en één afzuigventiel in keuken, badkamer, toilet en
wm-ruimte. De opening onder binnendeuren is onderdeel
van dit systeem. Het door een borstel afsluiten van deze
ventilatieopening beperkt de werking van het systeem.

toilet

keuken

Voorbeeld van een balansventilatie unit met WTW

Dit systeem functioneert slecht als er extra openingen worden gemaakt in de gebouwschil, een afzuigkap met motor
rechtstreeks naar buiten of een open haard maken dat het
systeem in onbalans raakt. Balansventilatie vereist goed
gebruik en onderhoud van onder andere de filters. Bij achterstallig onderhoud kunnen gezondheidsproblemen ontstaan doordat de luchtverversing afneemt en de vuile filters
schimmel en bacteriën de woning in blazen.
Onder de WTW-unit bevindt zich een sifon voor de afvoer
van condenswater. Omdat hierin slechts een kleinie hoeveelheid vocht wordt opgevangen bestaat de kans dat het
aanwezige water verdampt. Het sifon werkt dan niet meer
als stankafsluiter. Zorg ervoor dat het waterniveau in het
sifon zodanig blijft dat een goede werking is gewaarborgd.
(zie ook ‘Stankoverlast’ op pagina 48)

3-standen schakelaar t.b.v. mechanische ventilatie
Voorbeeld van een mv-box
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Onderhoud aan ventilatiesystemen
De lucht binnen een woning is gemiddeld twee maal zo vervuild als de buitenlucht. Het is daarom noodzakelijk om over
een goed werkend ventilatiesysteem te beschikken. Goed ventileren voorkomt het ontstaan van schimmels, bacteriën en
vieze geurtjes. Met de hulp van een ventilatiesysteem kan je bovendien de kans op ontwikkeling van gezondheidsproblemen aanzienlijk verminderen.
Om ventilatiesystemen optimaal te laten functioneren is onderhoud noodzakelijk.
Door de kanalen wordt continu grote hoeveelheden vuile en schone lucht getransporteerd. Met name de vuile lucht die uit de woning wordt afgevoerd bevat allerlei
verontreinigingen zoals stof- en vetdeeltjes. Dit kan in de loop der jaren op de wanden van het kanaal neerslaan, hechten en ophopen en kunnen bacteriën zich ontwikkelen. Ook kan door ophoping van vuil in de lamellen van de ventilator geluidsoverlast ontstaan.
Door regelmatig de luchtkanalen te laten reinigen voorkomt u dat vuil en bacteriën
zich opstapelen en verspreiden in de leefomgeving. Wij adviseren om de unit jaarlijks
te laten reinigen en de kanalen iedere 8 jaar te laten reinigen (afhankelijk van de mate
van vervuiling).
Schoonmaken en vervangen van de filters (balansventilatie en mechanische ventilatie met wtw)
Schakel voor het schoonmaken de stroomtoevoer uit door de stekker uit de wandcontactdoos te halen. Reinig de filters
in de ventilatie-unit bij voorkeur eenmaal per maand maar minimaal ééns in de zes maanden. Plaats ze altijd in dezelfde
stand terug zoals ze eruit gehaald zijn. Er wordt ook aangeraden om de filters te vervangen na een onderhoudsbeurt (minimum eenmaal per jaar). U kunt filters kopen bij uw installateur, via internet en bij de fabrikant. Let er daarbij op dat u een
filter koopt dat bij uw type ventilatie-unit hoort!
Wordt er in de omgeving van uw woning verbouwd of is er veel stof in de lucht (open haard)? Reinig/vervang het filter dan
vaker. Vergeet na het reinigen niet de stroomtoevoer weer in te schakelen.
Zie voor meer informatie de handleiding van de wtw-unit.
Schoonmaken van ventielen
De ventielen zijn eenvoudig zelf schoon te maken. Doe dit
minimaal 2x per jaar met water en zeep of zodra bij de opening vuil te zien is.
•
Wijzig de afstelling van de binnenconus niet, 		
de ventielen zijn ingeregeld op de hoeveelheid 		
lucht die bij dat vertrek hoort.
•
Maak de ventielen één voor één schoon en
plaats ze direct terug. Zo voorkomt u dat u
de ventielen onderling verwisselt.
•
Plaats de ventielen steeds op dezelfde wijze
terug als u ze eruit gehaald heeft.
Schoonmaken van de ventilatie unit
Een ventilatie unit zorgt voor de af- en eventuele aanvoer van lucht en is daarmee het belangrijkste onderdeel van een
ventilatiesysteem. Een ventilatie unit komt enkel voor bij gedeeltelijk mechanische (systeem C) of geheel mechanische
(systeem D) ventilatiesystemen. Het onderhoud van de unit, waarbij ook de motoren en het schoepenrad worden schoongemaakt, kunt u beter overlaten aan de vakman. Deze kan ook tijdens de onderhoudswerkzaamheden een testmeting uitvoeren om de werking te controleren. U kunt hiervoor bij uw installateur een onderhoudscontract afsluiten. Op die manier
bent u er zeker van dat de ventilatoren op geregelde tijdstippen worden nagezien.
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Condens
Condens binnen de woning
Condens is simpelweg vocht dat eerst als waterdamp in een ruimte aanwezig is, maar vloeibaar wordt op het moment dat
het met een kouder oppervlak in aanraking komt. Indien u bijvoorbeeld een koud raam of een koude muur in uw kamer
hebt, dan zal het vocht daarop ‘condenseren.’ Dat wordt dan zichtbaar als kleine druppeltjes water die op een gegeven
moment door de zwaartekracht naar beneden zullen stromen.
Condens is een volkomen normaal verschijnsel. In bijna elke badkamer vindt condensatie plaats: door het gebruik van
warm water ontstaat waterdamp dat condenseert tegen bijvoorbeeld de koude spiegel. Op zich geen probleem, echter
moet er wel voor gezorgd worden dat het vocht weer verdwijnt. Indien condens niet voorkomen kan worden, maar continu plaatsvindt zullen allerlei nadelige gevolgen optreden, zoals:
•
Schimmelvorming (welbekend is de zwarte schimmel die vooral in badkamers en douches goed gedijt).
•
Aantasting op kitvoegen
•
Aantasting van houtwerk. Door continue condensvorming zal het hout gaan rotten.
•
Aantasting van muren en behang (vochtig behang zal los gaan laten, de bouwstoffen in de muur zullen gaan
oplossen).
•
Aantrekken van ongedierte zoals bijvoorbeeld het zilvervisje.
•
Onbehaaglijk gevoel. Een mens voelt zich het beste in een ruimte met een gemiddelde luchtvochtigheid; is een
ruimte vochtiger dan gemiddeld, dan zullen mensen zich onprettig gaan voelen.
•
Gezondheidsklachten. Vooral bij mensen die al gevoelige luchtwegen hebben en/of bijv. astmatisch zijn.
Elk mens produceert waterdamp tijdens het uitademen. Ook tijdens douchen en koken wordt waterdamp geproduceerd.
Indien er bijvoorbeeld veel mensen in huis zijn, zult u soms merken dat ramen ‘beslaan’ ofwel condenseren. Met behulp
van ventilatie moet de condensvorming in principe weer verdwijnen.
Op plaatsen waar frequent vocht condenseert bestaat een hele grote kans op schimmelvorming. Schimmels en zwammen
gedijen het beste op vochtige ondergronden en reeds binnen 1 dag ontstaan schimmels. Deze schimmels geven continu
sporen af en zijn zeer schadelijk voor de gezondheid.
Condens op de buitenbeglazing
Wanneer binnen de woning een hoge relatieve luchtvochtigheid heerst en de temperatuur buiten laag is, kan aan de
binnenzijde van de ruit condensvorming ontstaan. Het aanwezige vocht condenseert dan tegen het glasoppervlak. Met
HR++ beglazing is het risico op condensvorming het kleinst, enkel bij een hoge luchtvochtigheid en geringe ventilatie is
condensvorming nog mogelijk. Bij standaard isolerend dubbelglas en zeker bij enkele beglazing zal veel eerder condens
aan de kamerzijde ontstaan. Condensvorming komt niet door fouten in het product, maar is een gevolg van de zeer hoge
warmte-isolatie van de beglazing. Eventuele condensvorming binnenshuis is te voorkomen door goed te ventileren.
Condensvorming aan de buitenzijde kan ontstaan bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid.
Het risico op condensvorming is het grootst in de ochtenduren tijdens het voorjaar en het najaar. De condens verdwijnt
zodra de buitentemperatuur stijgt en de luchtvochtigheid afneemt. Condensvorming aan de buitenzijde komt maar in een
beperkt aantal situaties voor, maar is helaas niet te voorkomen. Het droogwrijven van de ruiten heeft geen zin. Zolang de
buitentemperatuur laag en de relatieve vochtigheid buiten hoog is, zal de condens terug komen.

Relatieve luchtvochtigheid

De relatieve luchtvochtigheid is een verhouding die aangeeft hoeveel waterdamp lucht bevat ten opzichte van de maximale hoeveelheid waterdamp die de lucht kan bevatten. Bij een waarde van 100% is de lucht verzadigd. Hoe warmer
lucht is hoe meer waterdamp deze kan bevatten. Buitenshuis kan de relatieve luchtvochtigheid enorm variëren, van
minder dan 20% tot 100%. Binnen bedraagt de relatieve luchtvochtigheid meestal 40 - 60%. In een geventileerde ruimte
binnenshuis kan de vochtigheid, afhankelijk van de weersomstandigheden en eventuele verwarming, echter ook enkele
tientallen procenten afwijken. In de badkamer is de relatieve luchtvochtigheid meestal het hoogst.
Als de relatieve luchtvochtigheid 100% bereikt, zal de onzichtbare waterdamp neerslaan in druppels. In kamers zal de
relatieve vochtigheid bij de ramen, waar het vooral ‘s winters kouder is, hoger zijn dan in het midden van de kamer. Als
de lucht vlak bij het raam zo koud wordt dat de relatieve luchtvochtigheid 100% bereikt moet er waterdamp uit de lucht
verdwijnen. De overtollige waterdamp slaat neer op het raam in de vorm van druppeltjes (condens). Het raam beslaat.
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Rookmelders en koolmonoxidemelders
Rookmelders
Uw woning is voorzien van rookmelders die aangesloten zijn op het electriciteitsnet.
De rookmelders zijn voorzien van een batterij of accu voor het geval de elektriciteit uitvalt.
Alle rookmelders in uw woning zijn aan elkaar gekoppeld, als 1 van de melders rook signaleert gaan alle rookmelders in
werking. Dit gebeurt ook bij het testen.
Testen van de rookmelder doet u door de testknop in te drukken. U hoort dan een harde piep. Test rookmelders niet door
rook, een sigaret of een kaars er onder te houden hierdoor kan de melder beschadigen. Als het alarm niet werkt, laat dan
de rookmelder controleren door een elektricien.
Maak de buitenzijde van de melder regelmatig (2 maandelijks) schoon met een vochtige doek en zuig met een zachte borstel van de stofzuiger eventueel stof voorzichtig uit de melder. Te veel stof kan een goede werking van het alarm verhinderen, met als mogelijk gevolg valse meldingen.
Wanneer de rookmelder vals alarm geeft mag u de batterij NOOIT verwijderen, van de aansluiting scheiden of de stroomtoevoer onderbreken. Voor vals alarm is de rookmelder voorzien van een False Alarm Control. Wanneer er vals alarm wordt
geconstateerd dient de knop voor False Alarm Control te worden ingedrukt waardoor de rookmelder voor gedurende 15
minuten wordt uitgeschakeld. Als de batterij(en) bijna op zijn, wordt een geluidssignaal gegeven. Voor verdere onderhoudsvoorschriften verwijzen we u naar de projectspecifieke fabriekshandleiding van de rookmelder.
De rookmelder dient regelmatig gecontroleerd te worden volgens de voorschriften die verwerkt zijn in de gebruikershandleiding van de rookmelder

Rookmelders als deze worden op enkele plekken in de woning geplaatst, meestal aan het
plafond, altijd hoog.

Koolmonoxidemelders zoals deze dienen, afhankelijk van de
situatie, hoog of juist wat lager geplaatst te worden.

Koolmonoxidemelders
Koolmonoxidemelders behoren niet tot de standaarduitrusting van uw woning, maar wij willen u er toch op attent maken
dat de aanschaf van een dergelijke melder een verstandige investering is.
Koolmonoxidevergifitiging komt in Nederland regelmatig voor. Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld elf personen
door koolmonoxidevergiftiging. Nog eens circa 200 mensen belanden in het ziekenhuis. Koolmonoxide, ook bekend als
CO, staat niet voor niets bekend als de sluipmoordenaar. Wanneer je het inademt, kan dit ernstige lichamelijke gevolgen
hebben. Het gevaarlijke van koolmonoxide is: je proeft of ruikt het niet. Bij inademing raak je al snel bewusteloos.
Plaats in ieder geval een CO-melder in buurt van elk verbrandingstoestel zoals de cv-ketel. De brandweer adviseert ten
minste één melder op elke verdieping van uw huis. Koolmonoxidemelders in Nederland moeten het certificaat BS EN
50291 hebben. Dit betekent dat de melder aan alle technische eisen in deze norm voldoet.
Een koolmonoxidemelder gaat doorgaans 5 jaar mee. Er bestaan melders die 10 jaar meegaan, deze zijn vaak duurder in
aanschaf. Zorg ervoor dat u tijdig uw koolmonoxidemelder vervangt. Het bouwjaar staat vaak op de achterkant van de
melder.
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Over de plaatsing van koolmonoxidemelders bestaat veel onduidelijkheid. De adviezen zoals deze door de brandweer
(Brandweeracademie) zijn opgesteld gaan uit van het volgende:

In een ruimte met een verbrandingstoestel (cv-ruimte)

Allereerst moeten in ruimtes waarin koolmonoxide zich nog in de hete verbrandingsgassen bevindt en het daardoor een
groter drijfvermogen heeft, CO-melders aan of bij het plafond komen te hangen. In deze gevallen moeten de melders op
minimaal 30 centimeter van muren worden gemonteerd. Daarnaast moet de melder binnen 1 tot 3 meter van het verbrandingsapparaat moet worden geplaatst. Wanneer de melder op een muur wordt bevestigd, moet deze op minimaal 15 centimeter van het plafond komen en in elk geval hoger dan de bovenkant van raam- en deuropeningen.

In een ruimte zonder verbrandingstoestel

In alle andere ruimten van de woning moet een koolmonoxidemelder minstens op ademhoogte worden geplaatst. Hierbij
is onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld de woonkamer (ademhoogte gemiddeld op ca. 1 m.) en de slaapkamers
(ademhoogte gemiddeld ca. 50 cm.)
Plaats een koolmonoxidemeter nooit achter een gordijn, meubelstuk of naast een ventilatieopening of de afzuigkap.

Koolmonoxide
Koolmonoxide is een giftig gas. Koolmonoxide is kleurloos, geurloos, smaakloos en de eerste symptomen van koolmonoxidevergiftiging (waaronder hoofdpijn, misselijkheid en vermoeidheid) worden niet altijd in verband gebracht met een mogelijke lekkage van CO.
Koolmonoxide is een verbinding die ontstaat bij onvolledige verbranding van koolstofhoudende stoffen zoals aardgas, hout en olie. Tijdens
het verbrandingsproces zorgt de zuurstof voor een optimale verbranding en koolstofmonoxide kan dan ook pas ontstaan als er onvoldoende aanvoer van zuurstof is. Bij volledige verbranding van koolstofhoudende stoffen wordt kooldioxide (CO2) gevormd. In tegenstelling tot
het relatief ongevaarlijke CO2 (kooldioxide), dat veel zwaarder is dan lucht, is het gewicht van CO (koolmonoxide) vrijwel gelijk aan dat van
lucht. Daardoor kan CO zich eenvoudig en gelijkmatig mengen met de omgevingslucht. Om die reden zal de koolmonoxide die vrijkomt bij
een defect apparaat zich ook mengen met de warme verbrandingslucht en eerst met die lucht opstijgen en zich langs het plafond verspreiden. Afgekoeld zakt het met de lucht langzaam naar beneden. Koolmonoxide kan zich binnen één tot twee uur gelijkmatig door een gehele
woning verspreiden.

46

Het rioleringssysteem
In de meeste gemeenten wordt de woningriolering uitgevoerd in een gescheiden systeem, namelijk voor vuil water (DWA
of droogweerafvoer) en regenwater (HWA of hemelwaterafvoer).
HWA (schoon water)
Regenwater wordt op schuine daken opgevangen in dakgoten en loopt vanuit de dakgoot in de verticale regenpijp. Platte
daken liggen op afschot richting de uitloop, die ook weer aansluit op een verticale afvoerbuis. De buizen voor HWA zijn
over het algemeen gemaakt van PVC. Soms wordt, meestal om esthetische redenen, gekozen voor een ander materiaal
zoals bijv. zink. De HWA verzamelleiding loopt meestal naar een nabijgelegen open water, regenwater hoeft namelijk niet
te worden gezuiverd.
Om overstroming van goten, platte daken en verstopping van hemelwaterafvoerpijpen
het bolrooster,
–en daarmee lekkages– te voorkomen, is het van belang dat deze onderdelen tweemaal
de bladvanger
per jaar worden schoongemaakt. Zorg dat de bladvangers niet verstopt raken en haal ook voor plaatsing
regelmatig de bladeren uit de dakgoten. Bladeren, vogelnesten en mos zijn de belangrijk- in de dakgoot.
ste oorzaken van verstoppingen.
Normaal gesproken is de beste tijd voor deze schoonmaak tegen het eind van het najaar,
als er geen bladeren meer van de bomen vallen. In een omgeving met veel bladval kan
vaker schoonmaken nodig zijn. Tijdens de schoonmaak kunt u ook controleren of de
gegalvaniseerde gootbeugels en hemelwater-pijpbeugels zijn gaan roesten. Het is verstandig deze even te ontroesten en met een daarvoor geschikt product te behandelen.
bladvanger voor het platte dak
Indien de hemelwaterafvoeren eventueel toch verstopt zijn geraakt, dient u deze door een
vakman te laten ontstoppen.
DWA (vuil water)
De rioleringsleidingen zijn meestal gemaakt van PVC en hierop zijn alle afvoeren van afvalwater in de woning aangesloten.
Denk hierbij aan de toiletten, het fonteintje, aanrecht, wastafel, douche, bad, wasmachine, droger en het overstortventiel
van de cv.
Binnen de woning zijn de rioleringsbuizen zo veel mogelijk weggewerkt in vloeren, wanden en leidingkokers. Onder de
begane grondvloer of in de parkeerkelder is de verzamelleiding van de riolering aangebracht. Deze loopt door de fundering naar buiten de woning, sluit aan op het gemeenteriool en loopt vandaar naar de rioolwaterzuivering. Daar wordt het
afvalwater gezuiverd en teruggegeven aan de natuur.
Onderhoud
Indien u de de riolering uitsluitend gebruikt waarvoor hij bedoeld is, heeft u er weinig omkijken naar. Verstoppingen
zijn vaak preventief te voorkomen door geen jusresten, bandages, vochtig toiletpapier e.d. door de toiletpot te spoelen,
regelmatig de leidingen door te spoelen met heet water en een zeefje in de afvoerputjes te leggen zodat etensresten en
haren niet in het riool terecht komen. Controleer het sifon onder de wastafel en van de spoelbak in de keuken en onder de
cv-ketel regelmatig en verwijder aanwezige haar- en vetresten om een goede doorstroming van het water te waarborgen.
Sifons werken met een watergevuld stankslot. Komt er een vieze geur uit één van de afvoerputjes, dan kan het zijn dat het
waterpeil in het sifon te laag is. Dit komt met name voor bij sifons die weinig worden gebruikt, het water verdampt en de
rioollucht kan ontsnappen. Door wat water bij te gieten is het probleem opgelost.

Sifons zijn er in veel vormen. Onder het aanrecht is een pvc sifon gemonteerd, onder de wastafel en het fonteintje een wat
fraaier uitziend bekersifon. Ook in het doucheputje en de draingoot zit een sifon, maar deze zijn in de betonvloer gestort en
daardoor wat lastiger vrij te maken. Het is daarom van belang te zorgen dat zich zo weinig mogelijk haar- en zeepresten
vastzetten, neem dus regelmatig het deksel van het doucheputje of de draingoot en maak de binnenkant schoon.
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Verstopping
Ondanks alle goede voorzorgen kunnen er toch verstoppingen optreden. Om een kleine verstopping op te heffen kunt u
gebruik maken van de bekende plomper. Helpt dat niet, dan dient u eerst na te gaan of de sifons niet dichtgeslibd zijn. Bij
de sifons van aanrecht, wastafels, fonteintje, wasmachine en cv-ketel kunt u het dopje of beker van de sifon losdraaien en
het vuil verwijderen. Als de sifons schoon zijn en de afvoer nog altijd verstopt is, dan betekent dit dat de verstopping in de
afvoerbuis zit. Deze kunt u weer vrij krijgen met een rioolveer. Een rioolveer is een flexibele metalen veer met een kleine
boorkop die zich door de verstopping graaft. Draai voorzichtig met de klok mee zodat de boorkop ook werkelijk boort.
Heel belangrijk is bij het ontstoppen om met veel heet water te spoelen zodat het water de losgemaakte verstopping kan
wegspoelen.
Problemen met HWA en DWA kunnen ook ontstaan
door verzakking van de ingegraven buizen. Verzakking
kan de stroming van de afvoer nadelig beïnvloeden en
de buizen kunnen zelfs afbreken. Voorzover deze buizen in uw perceel liggen (op eigen grond), zijn deze
uw eigendom en verantwoording. Sommige buizen
deelt u met buren, denk aan een verzamelleiding die
voor de gevel van een blok woningen loopt. In dat
geval draagt u veelal samen de verantwoordelijkheid
en de kosten voor onderhoud en reparatie. In appartementengebouwen vallen dit soort zaken onder de
verantwoordelijkheden van de VVE. Buiten uw perceelsgrens is de gemeente de verantwoordelijke partij.
Zij reinigen, inspecteren, repareren of vervangen alle
onderdelen van het openbare riool.
Stankoverlast
Stankoverlast in de woning wordt vaak veroorzaakt door het ontbreken van een stankafsluiter in de sifons. Deze sifons
bevinden zich onder andere nabij de cv-ketel, stadsverwarming, WTW-unit en onder het aanrecht. Ook het doucheputje
en de afvoer onder het bad zijn voorzien van een sifon. Zorg ervoor dat deze sifons gevuld blijven met water. Giet bij de
sifons die niet regelmatig worden doorgespoeld een scheutje slaolie op het water om verdamping tegen te gaan.

Goed!

Het sifon staat vol water. Nare rioolluchtjes
kunnen dit ‘waterslot’ niet passeren, er treedt géén stank of
geluidsoverlast op.

Fout!

Het sifon bevat
géén water. Er is vrije doorgang
voor nare luchtjes en stankoverlast.

laagje slaolie

waterslot

		
Om verdamping van het water te voorkomen adviseren wij een scheutje slaolie in het sifon te gieten, dit
blijft op het water drijven en verdampt niet.

			
Dit komt met name voor bij weinig
gebruikte sifons zoals onder de WTW-unit, er komt maar heel
weinig water uit de condensafvoer, en wat er komt verdampt snel.

Ontstoppingsmiddelen
Het gebruik van ontstoppingsmiddelen raden wij af. Dit zijn vaak bijtende en ongezond dampende chemische middelen waarvan het
gebruik niet zonder risico is. Ontstoppingsmiddelen geven vaak een zeer heftige chemische reactie tot gevolg met veel spetters en giftige
dampen. Deze middelen kunnen ook de rioleringsbuizen ernstig aantasten, de chemische reactie gaat gepaard met een zeer hoge temperatuur waardoor buizen hun vorm kunnen verliezen en de lijmverbindingen tussen de buizen kunnen oplossen met ernstige lekkages en extra
schade tot gevolg. Korrelvormige ontstoppingsmiddelen kunnen aan elkaar koeken en de verstopping nog groter maken.
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Verstandig met energie
Energie is kostbaar en beperkt. De luxe om er onbeperkt gebruik van te maken kunnen we ons niet meer
permitteren. Het zuinig omgaan met energie is daarom erg
belangrijk. Bij oplevering heeft u ook een energielabel ontvangen. Het energielabel geeft aan of de woning veel of weinig energie
verbruikt (de energieprestatie). Woningen met een A-label zijn het energiezuinigst.
In het Bouwbesluit zijn een aantal eisen vastgelegd waarmee de energiezuinigheid
van woningen wordt geregeld. De maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie
Coëfficiënt (EPC). Bouwbedrijven zijn al sinds 1995 verplicht om een EPC berekening te laten
maken en in te dienen, en dus maatregelen te treffen om aan de EPC-eis te voldoen. Deze eis wordt steeds scherper met
als gevolg dat woningen steeds beter worden geïsoleerd en de installaties steeds meer zijn ingericht op efficiënt energiegebruik.
Omdat de meeste energie in Nederlandse woningen verbruikt wordt voor de verwarming van de ruimte en het tapwater,
is met het besparen van energie hier de meeste winst te behalen. In de huidige categorie nieuwbouwwoningen zijn al veel
dingen op het gebied van energiezuinigheid goed voor elkaar, de woning voldoet immers aan een strenge EPC-eis. Toch
zijn er nog genoeg kansen om uw energieverbruik te verduurzamen door bijvoorbeeld te investeren in zonnepanelen
waarmee een besparing op de energienota kan worden gerealiseerd. Door ook bewust energie te gebruiken en te kiezen
voor energiezuinige apparaten kan worden bespaard. Inzicht is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Houd bijvoorbeeld
maandelijks bij hoeveel energie u gebruikt, hiervoor zijn op internet genoeg bronnen te vinden.
Sluipverbruik
Een aantal simpele aandachtspunten kunnen uw verbruik al drastisch beïnvloeden, denk hierbij aan het toepassen van
LED-verlichting en het vermijden van de ‘stand-by’-stand van apparaten.
Sommige apparaten gebruiken ook energie terwijl ze op stand-by of ‘uit’ staan, maar
de stekker nog in de wandcontactdoos zit. Dit heet sluipverbruik. Apparaten zoals de
cv-ketel en de elektronische deurbel functioneren niet zonder stand-by stand, maar
veel sluipverbruik is eenvoudig te voorkomen door apparaten echt uit te schakelen.
Soms is het lastig om een apparaat helemaal uit te zetten, of de stekker uit de wandcontactdoos te halen. Je kunt dan tussen het apparaat en de wandcontactdoos een
bespaarstekker zetten, die de stand-by stand volledig uitschakelt. Er zijn bespaarstekkers voor de televisie met dvd-recorder, de computer met randapparatuur en
het koffiezetapparaat, maar ook voor elektrische boilers en kantoorapparatuur. Ze
werken op verschillende manieren; laat je dus goed informeren door de leverancier.
Bespaarstekkers gebruiken overigens zelf ook energie, maar erg weinig. Het vermogen
is 0,1 tot 0,3 watt.
EPC... wat is dat?
De energieprestatiecoëfficiënt van een woning is een getal dat de energieprestatie van een woning weergeeft. De
waarde 1,0 is ongeveer wat een gemiddelde woning in 1990 presteerde. Een woning met een EPC van 0,4 gebruikt dus
nog maar 40% van de energie die zo’n woning in 1990 gebruikt zou hebben. De energieprestatie van een woning gaat
over het gebouwgebonden energiegebruik, de energie die nodig is voor het verwarmen of koelen van het binnenklimaat, ventilatie, het warm tapwater en de verlichting. De energieprestatie-eis in het Bouwbesluit zegt waaraan een
woning minimaal moet voldoen. De indiener van een bouwaanvraag voor een woning mag zelf bepalen met welke
maatregelen aan de eis wordt voldaan: extra isoleren, betere installaties of de toepassing van duurzame energie. Door
deze opzet heeft een architect of opdrachtgever redelijk wat vrijheid om te voldoen aan de wet en kan hij de maatregelen aanpassen aan de specifieke situatie (bijvoorbeeld door bij een woning die helemaal in de schaduw staat
geen zonnepanelen te geruiken en wel de ramen extra goed te isoleren). Alleen met een uitgebreide berekening kan
worden bepaald hoe hoog de EPC van een gebouw is, en of je dus voldoet aan de wet.
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Tips om bewust met energie om te gaan
•

Houd uw energieverbruik in de gaten door regelmatig (bijvoorbeeld maandelijks) de meterstanden op te
nemen. Gezien de hoeveelheid bouwvocht in een woning, is het eerste jaar van bewoning niet representatief.

•

Als u de binnendeuren zoveel mogelijk openlaat, bevordert u een goede luchtdoorstroming van de verschillende vertrekken. Bovendien voorkomt u het kromtrekken van de binnendeuren.

•

Zet de thermostaat een enkele graad lager bij langdurige (meerdere dagen) afwezigheid. Denk hierbij in de
winter wel aan het risico van bevriezing en dat de woning enkele dagen nodig kan hebben om weer op temperatuur te komen.

•

Veel warmte gaat verloren door het glas, óók door dubbel glas! Sluit daarom ’s avonds en ’s nachts de gordijnen
of binnenzonwering (bijvoorbeeld aluminium lamellenzonwering met de holle zijde naar binnengekeerd).
Korte gordijnen, tot op de vensterbank, besparen meer dan lange gordijnen. Ook isolerende (rol-)luiken zijn een
uitstekend middel om ’s avonds en ’s nachts het warmteverlies te beperken.

•

Profiteer van de gratis zonnewarmte door niet de gordijnen te sluiten of het zonnescherm omlaag te doen als
de zon schijnt tijdens het stookseizoen.

•

Zorg voor een goed en regelmatig onderhoud van de gasverbruikende toestellen, bijvoorbeeld door middel
van het afsluiten van een onderhoudscontract.

•

Met het gebruik van LED-lampen kan behoorlijk op stroomkosten bespaard worden.

•

Veel apparaten staan altijd op stand-by. De meeste van deze apparaten kunnen, wanneer ze niet worden
gebruikt, volledig uitgeschakeld worden zonder dat dit de werking verstoort.

•

Een waterbesparende douchekop kan veel water besparen.

•

Het is beter om de verwarming constant op een temperatuur te houden, dan hem steeds aan en uit of warmer
en kouder te zetten. Als je het toch warmer wil hebben in huis verhoog de temperatuur dan steeds een beetje,
en niet in één keer heel veel.

•

De oplader van je mobiel verbruikt stroom zolang deze in de wandcontactdoos zit. Haal hem er dus uit zodra je
mobiel vol is.
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Gebruikelijk onderhoud
Om uw woning optimaal te onderhouden is een planning van belang. Deze planning omvat dan alle werkzaamheden die
tot het gebruikelijk onderhoud mogen worden gerekend, en beslaat meerdere jaren. Met een goede planning behoudt
u het overzicht en worden de werkzaamheden ook evenredig over het jaar verdeeld. Zo kunt u ook de benodigde tijd en
de kosten beheersbaar houden en blijft uw woning in topconditie. Op de volgende pagina’s vindt u een omschrijving per
onderdeel met daarbij de onderhoudsbehoefte en adviezen omtrent de uitvoering van het onderhoud.

Gevelmetselwerk

Een gemetselde gevel behoeft weinig onderhoud, onder normale omstandigheden is de inwerking van vorst de enige
bedreiging. Het oppervlak van de poreuze steen zal echter wel vuil worden door afzetting van stof- en roetdeeltjes. Dit
heeft geen invloed op de sterkte van de steen, maar het ziet er niet fraai uit. Reinigen is dus niet noodzakelijk, maar vaak
wel wenselijk. Hierbij is het gebruik van een hogedrukspuit voor de hand liggend, maar voorzichtigheid is geboden: met
een hogedrukspuit kunt u eenvoudig de stenen onherstelbaar beschadigen. Raadzamer is het om de gevel met water en
een borstel te reinigen. Houd beplantingen altijd vrij van de gevel, met name klimplanten kunnen voor ernstige schade
aan het gevelmetselwerk zorgen.

Voegen
Voegen zijn de horizontale en verticale lijnen tussen de stenen van het metselwerk. Voorkom dat klimplanten zich tegen
de gevel en in het voegwerk vastzetten. Verwijder algen en mos en reinig de voegen eventueel met water en een borstel.
Witte uitslag
Vooral bij nieuwbouw is soms in
grote vlakken over de gevel een witte
uitslag zichtbaar. Deze uitslag wordt
veroorzaakt door het kristalliseren van
zouten in de steen en de mortel. Zeker
in nieuwbouwsituaties heeft het weinig zin om hier snel iets aan te doen,
omdat de reacties nog niet zijn uitgewerkt. De zouten zijn goed oplosbaar
in water. Op den duur spoelt regenwater de uitslag dan ook weg.
Beton
Beton behoeft vrijwel geen onderhoud, maar u kunt het bij zware vervuiling wel reinigen met behulp van
water en een borstel. Roestplekken
veroorzaakt door oer, dient u tijdig te
verwijderen om verdere roestplekken
te voorkomen.
Wat is oer?
Beton wordt gemaakt van de natuurlijke producten zand, grind, cement
en water. Zand en grind worden
gewonnen uit zand- en grindputten.
Bestanddelen van cement komen uit mergelgroeves. Kortom, een aanmerkelijk deel wordt gewonnen uit de bodem. Deze
bodem bevat echter meer dan enkel zand, grind en mergel. Bepaalde lagen in de ondergrond bevatten gehaltes ijzer. Dit
ijzer wordt met behulp van water door de verschillende lagen in de ondergrond getransporteerd. Dit zijn de roestbruine
vlekken die men, vaak dicht bij de oppervlakte, in bijvoorbeeld een zandlaag kan tegenkomen. Wanneer deze vlekken uitgroeien tot grotere, verharde ijzer(hydr)oxideconcentraties, dan spreekt men van (ijzer)oer.
Ondanks strikte kwaliteitsnormen en -controles kan het voorkomen dat deze oer meekomt met de grondstoffen in de
betonmengsels en daarmee in het eindproduct. Vaak uit zich dit in een bruine oerplek als gevolg van regenwater dat de
roest transporteert.
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open stootvoeg

open stootvoeg

muisdicht ventilatierooster

Ventilatie
In de meeste gevels komen aan de boven- en onderzijde ‘open stootvoegen’ voor. Deze stootvoegen dienen om de spouw
te ventileren, en dit is nodig om vocht uit de spouw snel af te voeren.
Helaas zijn deze openingen voor sommige dieren weer uitstekende toegangen naar een droog en warm onderkomen.
Bijen, wespen en muizen kunnen prima door de openingen van en naar de spouw en kunnen daar grote schade aanrichten, voor de nesten worden grote hoeveelheden isolatiemateriaal verwijderd. Het dichtzetten van de openingen moet
echter sterk worden afgeraden, dit neemt de ventilerende werking weg met allerhande vochtproblemen tot
binnen
buiten
gevolg. Om de toegang voor plaagdieren tot een minimum te beperken zijn er stootvoegroosters in de handel.
ventilatie

kruipruimte

ventilatie

Onderin de gevel zijn meestal kleine roosters aangebracht, de zogenaamde ‘muisdichte roosters’, voor ventilatie van de kruipruimte. Controleer van tijd tot tijd of de
ventilatieopeningen niet verstopt zijn.

kruipruimteventilatie d.m.v. muisdicht rooster
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Kozijnen, ramen en deuren
Houten kozijnen
Houten kozijnen zijn beschermd door de laklaag die er op is aangebracht. Ter plaatse van de beglazing zorgt een kit voor
de afdichting en de bescherming tegen vocht. Deze kitaansluiting kan echter als gevolg van zon, wind en regen, het openen en sluiten van ramen en deuren of simpelweg door veroudering beschadigd raken waardoor het hout van binnenuit
kan gaan rotten. Het is dus belangrijk om houten kozijnen, ramen en deuren goed in de verf te houden en de kwaliteit van
het schilderwerk regelmatig te controleren. Ook de kitaansluiting verdient aandacht. Controleer de kitafdichting daarom
tenminste elk jaar, met name de zon-georiënteerde delen. De schade zal zich doorgaans beperken tot de onderste, liggende kitnaad. Om te herstellen snijdt u deze met een mes onder een hoek van 45 graden in, neem daarbij ook 10 cm mee
van de staande kitnaad. Verwijder de ingesneden kit en maak het glas schoon met een scheermesje. Ontvet de glasrand en
maak deze goed droog. Pas als de naad volledig droog is, herstelt u deze met beglazingskit (gebruik in geen geval siliconenkit!). Met het wassen van het glas is het raadzaam om ook de houten kozijnen en gevelbekleding te reinigen.
Kunststof kozijnen
Het schoonmaken van kunststof kozijnen is in de meeste gevallen voldoende. Dit kunt u het beste tegelijk doen met het
lappen van de ramen, echter tenminste tweemaal per jaar. Om uw kunststof kozijnen optimaal te beschermen en schoon
te maken kunt u het beste gebruik maken van een speciale kunststof reiniger. Extra bescherming aan uw kunststof kozijnen kunt u geven door ze in de was te zetten. Zie hiervoor de onderhoudsinstructie van de fabrikant / leverancier. Wanneer
een kozijn beschadigd raakt is het raadzaam om de reparatie over te laten aan een expert.
Aluminium kozijnen
Het schoonmaken van het aluminiumprofiel, het verwijderen van stof, zand en ander
vuil tussen het vaste kozijn en het draaideel, losse schroefjes van beslagonderdelen
aandraaien of het wegpoetsen van kleine roestplekjes is over het algemeen voldoende.
Zie hiervoor de onderhoudsinstructie van de fabrikant / leverancier. Wanneer een kozijn
beschadigd raakt is het raadzaam om de reparatie over te laten aan een expert.
Hang en sluitwerk
Hang- en sluitwerk dient u met enige regelmaat te onderhouden. Doe dit uitsluitend met onderhoudsmiddelen waarvan op de verpakking staat aangegeven dat
deze hiervoor geschikt zijn. Laat geen sleutel aan de binnenzijde van de woning
in de cilinder zitten, deze is dan niet van de buitenzijde te bedienen/openen.
Scharnieren en sluitingen van de draaiende delen met zuurvrije vaseline(-spray)
en de geleiderails van schuivende delen met droge teflonspray inspuiten. Het
gebruik van grafiet en olie op scharnieren met nylon lagers wordt afgeraden, de
nylon delen zullen hierdoor sneller slijten.
Afdichtingen beglazing
Afdichtingen tussen de kozijn en draaiende delen en de beglazingsprofielen zijn meestal van synthetisch rubber. Wij raden
u aan om de afdichtingsrubbers van uw kozijnen twee keer per jaar in te smeren met een onderhoudsstift of te behandelen met talkpoeder. Hiervoor neemt u een bekertje spiritus met wat talkpoeder erin. Met een kwastje smeert u de rubbers
in. De spiritus verdampt en de talkpoeder blijft achter. Hiermee voorkomt u het vastplakken van de rubbers in de zomer
en het vastvriezen in de winter. Wanneer een raam of deur klemt of moeilijk sluit, stel deze dan opnieuw af of laat dit doen
door een vakman.
Afdichtingen voegkitsystemen galerijen en balkons
Klimatologische veranderingen, extreme temperatuurwisselingen binnen korte tijd en vochtbelasting geven aanleiding
om voegkitsystemen om de twee tot drie jaar te inspecteren en eventueel te herstellen, zodat de duurzaamheid gewaarborgd blijft.
Draai-/kiepramen
Draai-/kiepramen kunnen door verkeerd gebruik uit het scharnier komen te hangen. Deze situatie is eenvoudig zelf te herstellen. Op het internet zijn diverse instructievideo’s te vinden waarin uitgelegd wordt hoe het raam weer goed werkend
gemaakt kan worden. In de zoekfunctie van de internetbrowser kunt u bijvoorbeeld aangeven “draaikiepraam lijkt uit het
kozijn te vallen”
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Buitendeuren
Het kromtrekken van de buitendeuren is niet altijd te voorkomen. Met name bij verschillen in temperatuur en vochtigheid
hebben de deuren te lijden. Wij adviseren dan ook om de deuren steeds op drie punten af te sluiten. Overigens zal het
kromtrekken zich bij andere weersomstandigheden weer enigszins corrigeren. Wees om deze reden terughoudend met
het opnieuw afstellen van de sluitkommen van de kozijnen.
Ventilatieroosters
De buitenzijde van het rooster kan met een lauw sopje worden gereinigd. Gebruik hiervoor nooit agressieve schuurmiddelen, deze kunnen de laklaag beschadigen. Wij adviseren u de ventilatieroosters in de kozijnen drie maal per jaar te reinigen.
Gebruik geen olie, vet of siliconenspray. Open en sluit de roosters regelmatig. Gebruik de stofzuiger om het binnenwerk
vrij van stof te maken. Van de meeste roosters kunt u de kap wegnemen om ook de binnenkant van het rooster te kunnen
schoonmaken. Dek de roosters tijdens verbouwingswerkzaamheden af.
De onderhoudsinstructie voor de in uw project toegepaste ventilatieroosters vindt u bij de projectspecifieke informatie.

Schilderwerk
Controleren
Houten kozijnen, deuren en ramen zijn afgewerkt met verf. Door weer en wind slijt de verflaag. Aan de zonzijde gaat dat
sneller dan aan de schaduwzijde of onder de beschutting van ruime gootoverstekken, een balkon of galerij. Gevels die in
donkere kleuren zijn geschilderd en op de zon zijn gesitueerd, zijn extra gevoelig voor slijtage van het verfsysteem. Dat
komt doordat donkere kleuren veel meer warmte uit het zonlicht opnemen dan lichte.
De door zonnige dagen optredende hoge oppervlaktetemperaturen en de afkoeling ’s nachts veroorzaken spanningen op
de verflagen, waardoor de verf versneld afbreekt. Het verfsysteem verliest zo zijn beschermende werking, wat de indringing van vocht bevordert. Daarom moet deze verflaag ieder voor- en najaar worden gecontroleerd op kwaliteit en beschadigingen.
Wanneer u beschadigingen in de verflaag aantreft, neem dan direct voorzorgsmaatregelen om verdere schade en mogelijke houtrot te voorkomen. Behalve op de verflaag kan de zon ook van directe invloed zijn op de kozijnverbindingen. Een
openstaande verbinding – een naad tussen twee kozijnonderdelen – is funest. Let ook op andere gevoelige plekken zoals
de onderkanten van hout en multiplexdelen en op de aansluitingen met vast glas en houd in de gaten dat ramen en deuren voldoende speling rondom hebben en niet langs het schilderwerk schuren.
Schilderwerk is ook aan onderhoud toe wanneer de verf poedert, barsten vertoont, of loslaat van de ondergrond.
Zonbelaste horizontale delen zijn onderhoudsgevoeliger.
Tijdig herstellen is van groot belang
Werk uw schilderwerk regelmatig bij, krab kleine beschadigingen schoon en vul deze met een reparatiemiddel op epoxybasis. Ook grotere beschadigingen zoals houtrot kunt u hiermee herstellen. Naden kunt u ook dichten met een acrylaatkit.
Gebruik voor buitenwerk nooit gewone plamuur en gebruik nooit siliconenkit. Ontvet de ondergrond eerst goed om de
nieuwe verflaag goed te laten hechten. Schuur beschadigde plaatsen licht op (korrelgrootte schuurpapier 120). Vergeet
niet de onder- en bovenkanten van ramen. Schilder nooit de rubber tochtprofielen mee, maar plak deze zorgvuldig af.
Naast de beschermende verflaag speelt ook het beglazingssysteem (met kit of rubbers) een rol. De kit (dit noemen we
natte beglazing) of het rubber (droge beglazing) moet de naad tussen glas en houtwerk blijvend afsluiten, zodat er geen
vocht achter of onder het glas kan komen. Een kitvoeg behoeft op zich geen bescherming, maar een goede aanhechting
aan glas en glaslat is van essentieel belang.
Ongeacht of het gaat om een bijwerk- of volledige schilderbeurt, een tijdige uitvoering van het herstelwerk is van groot
belang. Voert u het onderhoud zelf uit, laat u dan adviseren door een vakman. De keuze van de verf is belangrijk, omdat
deze op de bestaande ondergrond moet zijn afgestemd. In de sectie Projectspecifieke informatie vindt u in de op uw
project toegesneden informatie omtrent de toegepaste verf en een schilderadvies met een schema voor periodiek onderhoud aan uw schilderwerk.
Ook de techniek van aanbrengen en de behandeling van gevoelige details kan de klus doen slagen of mislukken. De kwaliteit van het uitgevoerde onderhoud is bepalend voor de levensduur. Slecht of te laat uitgevoerd onderhoudsschilder- en
beglazingskitwerk speelt altijd een (doorslaggevende) rol bij aanspraken op eventuele garantie en schadeafhandeling.
Geef de schade-experts geen kans om u daarop aan te spreken.
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Reinigen verflagen
Wij wijzen u erop dat de levensduur van het verfsysteem in gunstige zin beïnvloed kan worden door verflagen regelmatig
te reinigen.
Als reinigingsmiddel kan één van de milde huishoudschoonmaakmiddelen worden gebruikt.
Houtrot
De grootste vijand van uw houten kozijnen, ramen en deuren is houtrot. Dit wordt in nagenoeg alle gevallen veroorzaakt
door binnendringend vocht en het kan het hout ernstig aantasten indien niet tijdig wordt ingegrepen. Onderzoek daarom
vóór u aan schilderwerk begint hoe het hout er aan toe is. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld met een priem in het hout te
prikken en te voelen of u deze (te) gemakkelijk in het hout kunt drukken. Voelt het hout niet echt hard aan, snij dan met
een hobbymes een puntje hout weg. Kijk nu goed naar de kleur van de jaarringen. Zijn de jaarringen roestbruin dan is het
hout aangetast en moet het tot op het gezonde hout verwijderd worden. Zijn de jaarringen lichtgrijs dan is het hout nog
wel goed, maar is er wel vochttoevoer die gestopt moet worden.
De rotte plakken in het hout kunt u met verschillende soorten gereedschap verwijderen. Kleinere en middelgrote plekken
met de beitel of met een houtfreesje, voor grotere plekken kan het soms beter zijn om een heel stuk van het kozijn weg
te zagen en te vervangen. Als het overgebleven hout egaal van kleur is, heb je gezond hout bereikt. Maak de te repareren
plek droog met een haarföhn en breng het reparatiemiddel aan op een droge en schone ondergrond. Gebruik bij voorkeur
geen schildersföhn, de temperatuur hiervan kan zo hoog zijn dat het hout eerder brandschade oploopt waardoor een
reparatiemiddel niet meer kan hechten. Breng in de te vullen gaten eerst een dun laagje houtreparatiemiddel aan en vul
vervolgens het gat in zijn geheel.
Naden
Ter plaatse van houtverbindingen zijn naden aanwezig. Na verloop van tijd kunnen deze naden iets gaan openstaan. Dit
kunt u controleren met een voelermaat. Wanneer houtverbindingen openstaan is de kans op houtrot ten gevolge van
vochtindringing aanwezig en ook hier is reparatie nodig. Voor goede hechting van het reparatiemiddel moet de naad
onder een hoek van 45 graden en tot circa 8 mm diepte worden opengehakt. Schuur het vlakke, niet behakte deel van de
naad schoon met schuurpapier. Maak het hout schoon en droog en dicht de naad vervolgens met het reparatiemiddel.
Draaiende delen, hang- en sluitwerk
Draaiende delen van een houten kozijn hebben een paar millimeter ruimte nodig om vrij te kunnen draaien. Op het
moment dat een raam of deur begint uit te zakken, gaat deze knellen en kunnen bij het openen en sluiten beschadigingen
ontstaan. Eventueel kan met het hang- en sluitwerk nog het één en ander worden gesteld, maar ook onder het hang- en
sluitwerk kan het mis gaan: controleer of alle scharnieren, schilden en raamboompjes nog goed vast zitten en voer ook
hier zo nodig reparaties uit.
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Reinigen en onderhouden van metalen ramen, deuren, hekken en elementen

Aluminium en stalen gevelelementen, die zijn voorzien van een deugdelijke oppervlakte-behandeling, zullen onder normale omstandigheden uit technisch oogpunt een zeer lange levensduur hebben. Onderdelen die zijn voorzien van een
poedercoating, zijn wel degelijk onderhoudsgevoelig. Het is verstandig om minimaal tweemaal per jaar (en niet beregende delen viermaal per jaar) de onderdelen met zuiver lauw water of met neutrale middelen, met een pH-waarde tussen
de 6 en 8, te reinigen. Let er op dat deze middelen niet krassen en gebruik geen staalborstels, staalwol of schuurpapier,
hiermee wordt de oppervlaktebehandeling ernstig beschadigd. Na het reinigen goed spoelen met zuiver water. Werk bij
het schoonmaken en spoelen steeds van boven naar beneden. Reinig de delen in verband met vlekvorming liefst niet in de
volle zon. Gebruik nooit oplosmiddelen, sterk alkalische of zure producten.
Delen, die niet door regenwater worden gereinigd, dienen tenminste viermaal per jaar te worden schoongemaakt. Het
ontbreken van natuurlijke reiniging kan worden veroorzaakt door de aanwezigheid van een luifel, balkon, overstek, etc.
De levensduur van metalen elementen is dus in hoge mate afhankelijk van de wijze en frequentie van het reinigen.
Een correcte en tijdige reiniging is van invloed op:
•

Beperking van veroudering van de beschermlaag
Door de verontreiniging periodiek te verwijderen wordt voorkomen dat de hierin aanwezige chemische stoffen
negatief op de beschermlaag inwerken. Beschermlagen zijn gevoelig voor zuren, zouten en andere agressieve
stoffen en verouderen hierdoor sneller. Daarnaast kunnen dikke vuillagen meer vocht opnemen en vasthouden,
wat de agressiviteit op de ondergrond vergroot.

•

Levensduur van de beschermlaag
De praktijk heeft uitgewezen dat een goed aangebrachte oppervlaktebehandeling, indien periodiek gereinigd,
tientallen jaren zijn beschermende en esthetische eigenschappen behoudt. Het is een garantievoorwaarde dat
de gevel correct en tijdig wordt gereinigd.

•

Uiterlijk
Het uiterlijk van een vuil gebouw verliest zijn glans en is daardoor minder representatief. Vuilconcentraties en
streepvorming op de gevels versterken dit beeld. Periodieke reiniging is dan ook essentieel voor de representativiteit van het gebouw.

Tips voor het reinigen en onderhouden van metalen onderdelen
•

Voorkom beschadiging van de beschermlaag.

•

Zorg ervoor dat de gevel tijdig en correct wordt gereinigd.

•

Inspecteer de onderdelen na één of twee reinigingsbeurten.

•

Gebruik voor het reinigen een witte handpad van non-woven nylon, en geen staalborstels, staalwol, schuurpapier, etc.

•

Gebruik niet-krassende reinigingsmiddelen met een pH-waarde tussen de 6 en 8.

•

Spoel de onderdelen na het reinigen zorgvuldig met water af.

•

Zorg voor een goede conservering van de beschermlaag, bijvoorbeeld door het gebruik van (auto-)was na de
reiniging.
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Beglazing

Uw woning is voorzien van isolerende beglazing. Isolerend dubbelglas bestaat uit twee glasbladen, triple glas uit drie glasbladen, die door een afstandhouder (bijvoorbeeld een metalen kader) aan de rand van het glas van elkaar worden gehouden. De randen van het glas zijn afgesloten door een speciale kit zodat een gesloten eenheid ontstaat. De ruimte tussen
het glas (spouw) is gevuld met een speciaal gas waardoor een verbeterde isolatie wordt verkregen.
Glas is nooit helemaal kleurloos, maar heeft -afhankelijk van de dikte- altijd een bepaalde tint. Omdat voor grotere ruiten
dikker glas moet worden gebruikt dan voor kleinere ruiten, zijn kleine kleurverschillen mogelijk. In de meeste gevallen
wordt dit niet als storend wordt ervaren.
Het is mogelijk dat tussen de coatings van verschillende fabrikanten of tussen verschillende leveringen van dezelfde fabrikant kleine kleurverschillen zitten. Bij eventuele vervanging van een ruit kan er dus kleurverschil met de andere ruiten
ontstaan.
Afhankelijk van het type beglazing, bijvoorbeeld brandwerende ruiten, is het mogelijk dat er vertekeningen zichtbaar zijn.
Of, en in welke mate vertekening plaats vindt heeft te maken met de gebruikte glassoorten, het soort tussenlaag, de dikte
en grootte van de ruit en het toegepaste productieproces. Elke specifieke situatie vraagt om een specifiek product en de
optische consequenties verschillen per product en toepassing. Deze zichtbare en soms storende vervormingen in het glas
zijn inherent aan het product.
Door het optreden van hoge temperatuurverschillen, meer
dan 30ºC, in het oppervlakte van een ruit kan deze op een heel
specifieke manier breken, dit noemt men thermische breuk.
Thermische breuk is geen productfout en kan in verreweg de
meeste gevallen voorkomen worden.
Om de kwaliteit van isolerende, brandwerende of doorvalveilige
beglazing te kunnen garanderen is de beglazing in uw woning
volgens de geldende normen geplaatst. Wij adviseren u dan ook
om bij eventuele vervanging van een ruit, dit door een professionele glaszetter te laten verrichten.

in het aluminium profiel
tussen de glasbladen is
informatie over de ruit
te vinden, onder andere
de productiemaand

Vanaf het moment van oplevering bent u verantwoordelijk voor
het goed onderhouden van uw beglazing. Zo heeft u niet alleen
langer plezier van uw beglazing, het is ook een voorwaarde voor
eventuele garantieaanspraken.
Voor u is belangrijk dat het schilderwerk, de kit en/of de beglazingsrubbers (de afdichting tussen de beglazing en het
kozijn) in goede staat blijven en eventuele beluchtingsgaten (openingen aan de buitenzijde van het kozijn) schoon en
open blijven. Slecht onderhoud aan het kozijn verhoogt de kans op schade aan de beglazing. Geadviseerd wordt om ten
minste eenmaal per jaar het kozijn inclusief schilderwerk, de kit en/of de beglazingsrubbers te (laten) controleren op eventuele gebreken. Zo kunt u tijdig onderhoud of herstelwerkzaamheden (laten) uitvoeren.
De glasfabrikanten geven garantie op de isolerende werking. Dat betekent dat het doorzicht niet wordt verminderd door
inwendige condensatie tussen de glasbladen. Aan deze garantie zijn voorwaarden verbonden. Naast de voorwaarden met
betrekking tot de samenstelling en plaatsing van de beglazing wordt ook de verplichting van goed onderhoud door de
eigenaar genoemd. Wanneer door de eigenaar onvoldoende onderhoud is gepleegd en dit aanwijsbaar de oorzaak is van
schade aan de isolerende beglazing, dan zijn de kosten voor vervangende beglazing en het plaatsen daarvan voor rekening van de eigenaar.
In koude periodes zal bij dubbele beglazing condens aan de buitenzijde van de ruit zichtbaar zijn, bij triple beglazing komt
dit juist voor aan de binnenzijde van de ruit.

Glasbreuk valt NIET onder de garantie, sluit hiervoor een glasverzekering af!
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Onderhoud van beglazingskitten en profielen
Beglazingskitten en beglazingsprofielen die voor de afdichting zorgen moeten worden onderhouden. Ten aanzien van de
hiervoor genoemde systemen wordt aanbevolen om eenmaal per jaar een controle en eventueel herstel van de afdichting uit te voeren, waarbij tevens de sponningventilatie op functioneren moet worden gecontroleerd. Het criterium voor
de noodzaak tot herstel van de afdichtingen is het functioneren van de kit of het droogbeglazingsprofiel. Indien onthechting plaatsvindt of openingen in de afdichtingvoegen ontstaan, kan vocht in de sponning komen. De conditie van het
schilderwerk moet zodanig zijn dat de hechting van de nieuwe kit effectief resultaat heeft.
Tijdens de inspectie moet worden vastgesteld of een goede hechting van de kit of een voldoende druk van het droogbeglazingsprofiel nog steeds gewaarborgd zijn. Indien dit niet het geval is, dan moet herstel worden uitgevoerd. Raadpleeg
de vakman in geval van twijfel. Hij is op de hoogte van de gebruikte materialen en kan u van advies dienen met betrekking
tot het te verwachte onderhoud en de frequentie daarvan.
Reinigen van glas
Ramen en kozijnen moeten regelmatig worden gereinigd. Dit is niet alleen nodig voor een schone indruk, maar vooral ook
voor het behoud van de constructie. Bij onvoldoende reiniging zullen de verbindingen en randen van aluminium ramen,
het kit- en schilderwerk van houten ramen en het oppervlak van kunststof ramen worden aangetast ten gevolge van de
vervuiling in de lucht.
Aanbevolen wordt om behalve het glas ook meteen het kozijn, de draaiende delen, de glaslatten, ventilatieopeningen en
het hang- en sluitwerk te reinigen. Hierdoor zal de levensduur van het schilderwerk merkbaar worden verlengd en zullen
de draaiende delen beter blijven functioneren.
Bij het reinigen van het glas moet ermee rekening worden gehouden dat zand een schurend effect heeft en krassen op het
glas kan veroorzaken. Voordat u het glas met een spons reinigt is het dus aan te bevelen om eventueel aanwezig zand met
veel water af te spoelen of te spuiten. Hiervoor kunt u gebruik maken van een tuinslang met autoborstel.
Voorts is het van belang om het glas niet te reinigen met schurende of agressieve middelen. De schurende middelen kunnen krassen veroorzaken op glas, aluminium en kunststof. De agressieve middelen kunnen de kit, de verflaag van houten
ramen of de toplaag van aluminium of kunststof ramen aantasten. Geschikt voor het reinigen van alle soorten ramen en
deuren zijn de neutrale schoonmaakmiddelen voor de hand (dus niet de middelen voor de vaatwasser). Altijd afspoelen
met schoon water.
Voorkomen van ongewenste glasbreuk
Evenals voor de -buiten de schuld van de ondernemer- door
een ongeluk ontstane breuk (zogenaamde mechanische breuk),
kan hij ook niet aansprakelijk worden gesteld voor zogenaamde
thermische breuk. Thermische breuk ontstaat door temperatuurverschillen in het oppervlak van glas. Wanneer een temperatuurverschil van meer dan 30ºC ontstaat, kan een ruit breken.
Een thermische breuk heeft een speciaal breukpatroon en is niet
te vergelijken met het breken van glas door bijvoorbeeld het
inslaan van de beglazing. Een thermische breuk is te herkennen
aan één breuklijn die loodrecht vanuit de rand van het glas
begint en daarna in een grillige vorm verder loopt. Een thermische breuk is geen productfout, maar het gevolg van sterke
temperatuursverschillen in het glas. Een dergelijk temperatuurverschil kan zich voordoen als:

grillig patroon

loodrechte
breuklijn

•

een straalkachel, blaasconvector, föhn of brander, bijvoorbeeld om verf mee af te branden, of een andere verwarmingsapparaat op het glas wordt gericht of te dichtbij is geplaatst. Ook een kaars op minder dan 20 centimeter
afstand van het glas kan funest zijn.

•

een koude waterstraal (plaatselijk) wordt gericht op een warme ruit, bijvoorbeeld wanneer deze door de zon is
verwarmd.
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Andere situaties waar men niet direct zo bij stil staat maar die toch vermeden moeten worden zijn:
•

Overgordijnen of jaloezieën te dicht bij het glas of rondom afgesloten, waardoor de lucht bij de ruit niet meer
kan circuleren.

•

Glas gedeeltelijk voorzien van jaloezieën “halfopen/dicht”.

•

Grote voorwerpen (zoals planten, kastjes, boeken, ordners) op de vensterbank, in het kozijn of te dicht bij het
glas, waardoor een gedeelte van de ruit een afwijkende temperatuur krijgt.

•

Grote voorwerpen zoals struiken of bomen buiten voor het glas, waardoor een deel van het glas in de schaduw
komt en minder warmte krijgt van de zon.

•

Beplakt of beschilderd glas.

•

Het afplakken (met bijvoorbeeld krantenpapier) om het inkijken tegen te gaan.
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Schuine daken
Met dakpannen bedekte schuine daken behoeven over het algemeen weinig onderhoud.
Toch is ook hier een regelmatige inspectie niet overbodig. Na verloop van tijd kunnen ook
op een pannendak problemen ontstaan. Door invloed van water slijten de dakpannen, ten
gevolge van wind en storm kunnen dakpannen verschuiven, afwaaien en breken. Leg verschoven en afgewaaide pannen weer goed op hun plaats en vervang kapotte dakpannen.
Op plekken die langer vochtig blijven en die weinig zon krijgen kunnen zich algen en mossen vastzetten, dit zal voornamelijk voorkomen aan de noordzijde van de woning.
Let bij schuine daken ook op de aansluitingen met opgaande constructies zoals metselwerk gevels en dakkapelen. Deze aansluitingen zijn met loodloketten/loodslabben waterdicht afgewerkt. Door wind kan dit lood opwaaien. Druk dit lood weer voorzichtig op zijn
plaats. Ook de kilgoten, goten langs dakvensters en zalinggoten (dit zijn goten tussen twee
schuine dakvlakken of achter dakdoorbrekingen (bijvoorbeeld de goot tussen schoorsteen
en dak) behoeven aandacht. Ook hier kunnen bladeren voor veel problemen zorgen.

normale dakgoot

kilgoot

normale dakgoot






kilgoot

goot
verholen

zalinggoot



zalinggoot

normale dakgoot
verholen goot

Soorten dakgoten
Normale dakgoot: de goot onderaan het schuine dakvlak. Deze goot komt voor als rechthoekige bakgoot of als half
ronde mastgoot, waarbij de bakgoot de populairste is. De goot wordt meestal met gootbeugels aan de dakconstructie
bevestigd.
Kilgoot: de goot die geplaatst wordt waar twee naar binnen gerichte dakvlakken elkaar ontmoeten. Deze goot loopt
dus schuin naar beneden en watert af in de dakgoot onderaan het dakvlak.
Zalinggoot: Dit is een horizontale goot die tussen twee schuine dakvlakken zit. De goot voert het water af dat tussen
twee aan elkaar grenzende daken terecht komt.
Verholen goot: Deze goot ligt op het dakvlak, vaak vrijwel verborgen onder de dakpannen. Deze goot zorgt voor de
afvoer van het regenwater dat afloopt langs bijvoorbeeld de zijwang van een dakkapel, maar ook aan weerszijden van
een dakvenster komen ze voor.
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Dakgoten en hemelwaterafvoer
Controleer dakgoten tweemaal per jaar op vervuiling en verwijder deze. Verwijder bladeren zeker aan het eind van de
herfst, als de bomen geen blad meer verliezen. Controleer goten ook op beschadigingen en corrosie en repareer tijdig om
lekkages te voorkomen.
Zinken dakgoten
Zink oxideert door invloed van zuurstof uit de buitenlucht, het krijgt dan een dofgrijs uiterlijk. Omdat deze oxidatielaag
niet door water wordt opgelost, zorgt het voor een langdurige bescherming van het zink. Het is wel belangrijk om onderhoud te plegen. Wanneer zich bladeren in de goot ophopen kunnen de afvoeren verstopt raken en als er dan water in de
dakgoot blijft staan kunnen zure regen en zuren uit rottende bladeren de oxidelaag en uiteindelijk het zink van de goot
aantasten. Dakgoten dienen daarom tweemaal per jaar te worden gecontroleerd op vervuiling en vervolgens te worden
schoongemaakt. Controleer ook de gootbeugels en behandel eventuele roestvorming onmiddellijk. Roest en zink verdragen elkaar slecht en hierdoor kan de goot ernstig worden aangetast. Sluit de goot aan op een met bitumen afgewerkt dak,
wees dan ook alert: Door zogenoemde bitumencorrosie ontstaat carbolzuur en daar kan zink absoluut niet tegen. In dit
geval kan de goot al binnen 2 jaar aan vervanging toe zijn.
Kunststof dakgoten
Kunststof is over het algemeen beter bestand tegen de inwerking van zuren, maar heeft meer te lijden van weersinvloeden. Bij kouder weer wordt kunststof brozer, waardoor het gevoeliger is voor breuk. Pas dus op met het tegen de goot
plaatsen van ladders. Kunststof goten vergen -behalve het schoonmaken- geen extra onderhoud.
Hemelwaterafvoeren
Controleer of de hemelwaterafvoeren niet verstopt zijn geraakt en het water goed kan weglopen. Het gaat hierbij om de
afvoeropeningen op platte daken, balkons en dakterrassen en de uitloopopeningen in dakgoten. Meestal is het afdoende
om bladeren voor de opening weg te halen. Indien de hemelwaterafvoeren toch verstopt zijn geraakt, dient u deze door
een vakman te laten ontstoppen.
Controleer ook de aansluiting van de HWA op maaiveld-/straatniveau. Deze dient ononderbroken te zijn.
Loodslabben, loodvervangers en loketten
Controleer na een storm of loodslabben/loodvervangers en loketten niet zijn opgewaaid. Denk hierbij aan het lood langs
de zijkant en onderkant van de dakkapel en schoorsteen, maar ook waar het dak aansluit op een opgaande gevel. Dit geldt
voor zowel schuine als platte daken.
Bedenk dat opgewaaid lood zijn waterafdichtende werking niet kan vervullen en het risico op lekkages toeneemt. Klop zo
nodig het lood weer voorzichtig neer met behulp van een loodklopper of rubberen hamer en waar nodig loketten vastzetten en gescheurd lood solderen. Het kan geen kwaad als de voeg tussen het lood en de metselsteen los is gekomen.

loodslabbe

loodloketten
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Platte daken

Platte daken voorzien van dakbedekking zijn aanzienlijk meer onderhoudsgevoelig dan schuine daken. Het onderhoud is
echter eenvoudig, verwijder twee keer per jaar vuil, blad- en plantenresten en inspecteer het platte dak op beschadigingen. Verstandig is het om dit te doen in het voor- en najaar, als de bitumen niet te zacht zijn door de warmte of juist te hard
ten gevolge van de kou.
Voor het in goede staat houden van de dakbedekking is het van belang dat er nooit zonder speciale voorzieningen op het
dak wordt gelopen. De dakbedekking is namelijk vrij zacht door de gemakkelijk indrukbare isolatielaag die zich eronder
bevindt. Laat daarom nooit kinderen op het dak toe om hun bal eraf te halen, en doe dit ook zelf niet als daarvoor geen
goede voorziening is getroffen. Houd er rekening mee dat een trapje of een ladder op het platte dak makkelijk een beschadiging met als gevolg een lekkage kan veroorzaken.
Een afdoende voorziening is het maken van een
hardhouten loopdek in combinatie met drukvaste rubber granulaat tegeldragers van 15 mm.
Enerzijds dienen deze om verkleving met of
beschadiging van de dakbedekking te voorkomen.
Anderzijds om de waterafvoer onder de liggers te
waarborgen. Door deze maatregelen zal de kans
op beschadiging tijdens inspectie, onderhoud,
reparatie, e.d. worden verkleind.
De dakranden van een plat dak hebben het meeste te lijden van weersomstandigheden, controleer deze op scheuren,
blazen, ruggen, kale plekken, slechte hechting van naden, e.d. Bij de inspectie van de dakranden dient speciale aandacht
te worden besteed aan de daklijsten (daktrimmen), aan de toestand van de dakrandbekledingen ter plaatse van de zogenaamde “stuiknaden” van de daklijsten en aan de aansluiting van de dakrandbekledingen op de daklijsten. Besteed ook
extra aandacht aan de aansluitingen met muren -hier is vaak een waterdichte aansluiting gemaakt met een loodslabbe- en
op de in het dakvlak aangebrachte doorbrekingen. Deze zijn met een plakplaat onder de dakbedekking vastgezet. Houd
het dak en de uitloop naar de hemelwaterafvoer vrij van bladeren. Verwijder eventuele aangroei van algen en mos met een
harde bezem. Gebruik nooit oplosmiddelen; die tasten de dakbedekking onherroepelijk aan.
Treft u tijdens de inspectie problemen aan, ga dan niet zelf met allerlei zogenaamd handige doe-het-zelf-producten aan de
slag maar laat een vakman het geheel nogmaals grondig controleren.
Laat eventueel benodigde reparaties altijd door een vakman uitvoeren met dezelfde materialen als waarmee de dakbedekking is gemaakt. Zo behoudt u de aanspraak op garanties.
Het kan raadzaam zijn om met buren te overleggen (hun dak is immers net zo oud) en gezamenlijk de inspectie en eventuele reparaties te laten uitvoeren, dit kan tot aanzienlijk lagere kosten per bewoner leiden.
Aangroei van mos, onkruid en groene aanslag
Reinig uw pad, galerij, balkon of terras bij voorkeur met een krabber of bezem, spoel eventueel na met water. Het gebruik
van bestrijdingsmiddelen raden wij af omdat deze dan, mogelijk via de HWA, in het open water terecht komen.
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Natte ruimten

De plekken in de woning waar zich tappunten voor water bevinden (keuken, toilet, badkamer) worden aangeduid als natte
ruimten. Hier zijn voorzieningen aangebracht om het risico op lekkage zoveel mogelijk te voorkomen, denk hierbij aan
tegelwerk en kitafdichtingen. Deze materialen hebben speciale aandacht nodig. Voorkom dat er water op horizontale kitvoegen blijft staan om schimmelvorming te voorkomen.

Tegelwerk
Bij het betrekken van uw woning kan het zijn dat er nog een lichte waas over de tegels ligt. Verwijder deze zogenaamde
voegsluier met een droge doek en reinig daarna het tegelwerk met water en groene zeep.
Kitvoegen
Bij de aansluiting met het aanrechtblad en in sommige hoeken van het wandtegelwerk zijn elastisch blijvende kitvoegen
aangebracht als vochtafdichting en om bij een eventueel optredende werking scheurvorming te voorkomen. Om lekkages
te voorkomen dienen deze kitvoegen in stand te worden gehouden. Om de kitvoegen voor lange tijd in goede conditie te
houden en om schimmelvorming te voorkomen, maak deze dan na contact met water droog. Vermijd zoveel mogelijk het
gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen, zoals chloor, bleekloog, natriumhypochloriet en dergelijke. Dit versnelt de
verwijdering en afbraak van de toplaag van de kit waardoor schimmelvorming veel eerder optreedt. Het beste kan worden
schoongemaakt met gewoon kraanwater.
Inspecteer de kitvoegen regelmatig. Wanneer de kitvoeg onthecht raakt van de ondergrond of wanneer deze beschadigd
is of door schimmel is aangetast, vervang deze dan in zijn geheel. Schakel hiervoor eventueel een gespecialiseerd bedrijf
in. Gebruik hiervoor een schimmelwerende kit. Het feit dat de afdichtingkit een schimmelwerend middel bevat wil niet
zeggen dat de kit niet zou kunnen schimmelen. Dit hangt onder meer af van de onderstaande factoren, die direct op het
onderhoud betrekking hebben:
•

Door het veelvuldig gebruik van de keuken, toiletruimte en badkamer/douche kunnen organische schimmels
(van het menselijk lichaam), alsmede eiwitten van de veelgebruikte shampoos zich vastzetten op de afdichtingkit. Dit zou op korte termijn schimmelvorming met zich mee kunnen brengen.

•

Door een te hoog luchtvochtigheidgehalte in de keuken, toiletruimte en badkamer/douche, veroorzaakt door
onvoldoende beluchting en doorluchting, kan de kalk die zich in het leidingwater bevindt de afdichtingkit
nadelig beïnvloeden. Allereerst aan het oppervlak van de kitzoom en op termijn in zijn geheel. De mate hangt
sterk af van de hoeveelheid kalk in het leidingwater, hetgeen per gemeente erg verschilt.

•

Met het regelmatig schoonmaken van de afdichtingkit kan het proces van de nadelige beïnvloeding, zoals bij
de punten hierboven vermeld, worden vertraagd en in sommige gevallen zelfs stopgezet.

•

Na het gebruik van de badkamer/douche is het ten zeerste aan te bevelen om de wanden af te nemen en het
water op de vloer naar de afvoer te verplaatsen.

Sanitair
Sanitair onderdelen kunnen voor dagelijks onderhoud het beste gereinigd worden met een zachte doek en natuurlijke
schoonmaakmiddelen. Op de website van de fabrikant zijn specifieke reinigingsvoorschriften omschreven, deze kunt u
ook raadplegen.
Om de levensduur van thermostatische kranen te verlengen is het raadzaam
om ééns per maand het water gedurende een aantal minuten op zeer hoge
temperatuur te laten doorstromen, en daarna op de koudst mogelijke temperatuur.
Hiermee wordt voorkomen dat de keramische schijven vast komen te zitten.
Om de kraan op de hoogst mogelijke temperatuur te kunnen laten doorstromen dient u
de knop ingedrukt te houden om voorbij de temperatuurblokkering te kunnen draaien.
Vergeet nooit de temperatuurknop terug te draaien, zodat de begrenzer weer in
zijn slot valt. Zo kan niemand zich verbranden, wanneer de kraan (per ongeluk)
wordt aangezet.
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temperatuurblokkering

voorbeeld van een
thermostatische douchekraan

Onderhoudsadvies wanden en plafonds

In uw nieuwe woning zijn de plafonds en wellicht ook diverse wanden afgewerkt met spuitwerk. Dit spuitwerk geeft een
mooie witte afwerking, het bezit een goede hechting, onder andere op beton. Ook heeft het een vochtregulerende functie
en is goed reinigbaar met de gangbare huishoudelijke schoonmaakmiddelen.
Aanslagvergeling
Door het kille en relatief vochtige klimaat dat binnen een nieuwbouwwoning meestal aanwezig is, wordt al snel de thermostaat enkele graden hoger gezet. Daarbij zullen, om warmteverlies te voorkomen, de ramen gesloten blijven, hetgeen
betekent dat er onvoldoende geventileerd wordt.
Het in de nieuwbouwwoning aanwezige bouwvocht zal daardoor versneld uittreden. Hierdoor wordt het spuitwerk aan
het oppervlak min of meer vochtig en kunnen bouwstof, kookdamp, rook, etc. zich gemakkelijk vastzetten. Deze aanslag
manifesteert zich, vooral in de intensief bewoonde woonkamer en keuken, als een gele verkleuring.
Deze aanslagvergeling is vaak aantoonbaar doordat achter wandversieringen e.d. en in de minder intensief bewoonde/
verwarmde ruimten, zoals hal en slaapkamers het spuitwerk niet of minder zal vergelen.
Het tegengaan van aanslagvergeling
Om vroegtijdige aanslagvergeling tegen te gaan zult u ervoor moeten zorgen dat bouwvocht niet te snel uittreedt. Dit is
te bereiken door, met name in de beginperiode van bewoning, goed te ventileren en de ruimten geleidelijk te verwarmen.
Het treffen van deze maatregelen is zeer belangrijk.
Overschilderen van spuitwerk
•
Overschilderen is uit overweging van verfraaiing of bescherming niet nodig. Echter alles wat in uw interieur
helderwit is, wordt op den duur in het gebruik minder wit, onder andere als gevolg van kookdampen, roken, e.d.
•
Reinigen kan met schoon water waaraan een scheut ammoniak is toegevoegd. Het is raadzaam vooraf het spuit		
werk af te stoffen met een zachte borstel.
Gebruik voor het overschilderen bij voorkeur met een latex muurverf, die met een schapenvachtroller aangebracht wordt.
Het beste resultaat wordt verkregen als de muurverf in 2 lagen wordt aangebracht, volgens de verwerkingsvoorschriften.
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Binnenschilderwerk

Ook binnen de woning kunnen onderdelen zijn geschilderd, denk hierbij aan de trap en eventueel houten binnenkozijnen.
Hoewel dit schilderwerk niet direct de nadelige invloed van weer en wind ondervindt, veroudert het wel en het kan ook
door verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid na verloop van tijd beschadigd raken.
Scheurtjes, blaasjes, loslatende verf of verkleuring zijn signalen dat uw binnenschilderwerk toe is aan vernieuwing. Wacht
hier niet te lang mee. Deze beschadigingen in uw binnenschilderwerk maken uw interieur er niet mooier op, maar ook
voor de kwaliteit van uw woning speelt binnenschilderwerk een belangrijke rol. Zo vormt een verflaag bescherming tegen
slijtage. Vooral op veel belaste ondergronden, zoals de trap, zorgt schilderwerk ervoor dat het materiaal langer meegaat.
Ook zorgt binnenschilderwerk dat het vocht in huis niet in de ondergrond kan trekken en het heeft -vooral in vochtgevoelige ruimtes zoals de badkamer en kelder- een belangrijke beschermende functie tegen schimmelvorming.
Schilderen van onbehandeld hout, bijvoorbeeld spaanplaat op zolder
Op zolders is de onderzijde van de dakplaat vaak van onbehandeld spaanplaat. U kunt deze, indien gewenst, zelf schilderen. Neem daarvoor de onderstaande tips ter harte:
•

zonodig het oppervlak schuren. Hoe ruwer het oppervlak is, hoe grover de korrel op het schuurpapier dient te
zijn.

•

het oppervlak moet effen, schoon en droog zijn. Zorg dat u vetvlekken of andere vervuiling verwijdert met een
schoonmaakmiddel.

•

schilder het gehele oppervlak met een goede grondverf, verf ook goed in de naden.

•

vul spijker-, schroef- en nietgaten met een krimpvrij plamuurmiddel. Schuur deze behandelde plekken licht op
met een fijne korrel.

•

Vul naden op met een acrylaatkit (gebruik in geen geval siliconenkit!)

•

Schilder het geheel met een geschikt verfsysteem in een kleur naar keuze. Vraag voor de geschikte verf
eventueel het advies van een vakman.

Overschilderen van geschilderd hout
De wijze waarop u geschilderd hout moet bewerken hangt af van de staat van de oude verflaag. Wanneer de oude verflaag
nog goed hecht, dan kunt u beginnen met de voorbereiding voor het schilderen. Schuur het oppervlak glad, zorg ervoor
dat het hout niet wordt kaalgeschuurd, en maak goed schoon. U kunt nu direct de eindlagen aanbrengen.
Verkeert de verflaag in slechte conditie, dan dient u eerst de oude verflaag te verwijderen. Volg daarna de stappen voor
onbehandeld hout. Zijn er reparaties nodig? Voer die dan eerst uit.
Veiligheid
Denk bij alle werkzaamheden goed aan uw eigen veiligheid. Draag tijdens het schuren een stofmasker en gehoorbescherming. Gebruikt u bij het verwijderen van een oude verflaag chemische producten zoals afbijt? Ventileer voldoende en
draag handschoenen. Ook wanneer u met solventgedragen verf aan de slag gaat is goede ventilatie van groot belang.
Wat is het verschil tussen solventgedragen verf en watergedragen verf?
In solventgedragen verf zitten oplosmiddelen. Dit geeft dampen af die niet altijd prettig zijn om te ruiken en ook niet
erg milieuvriendelijk zijn. Er wordt altijd aangeraden om bij gebruik van oplosmiddelhoudende verf goed te ventileren.
Een solventgedragen lak vormt een harde film, die goed bestand is tegen krassen. De lak droogt trager, zodat je er langer in kunt werken om eventuele foutjes (zoals aflopers) te corrigeren. Na droging zijn borstelstrepen vaak ook minder
zichtbaar. Een watergedragen lak is soepeler waardoor er minder gevaar is voor barstvorming. Dit soort lak behoudt
goed zijn glans en kleur en vergeelt niet. Watergedragen lak droogt sneller waardoor de wachttijd tussen twee lagen
korter is. Met watergedragen verf ondervindt u nauwelijks geurhinder, het is minder belastend voor het milieu en minder schadelijk voor de gezondheid.
Hoe weet je of een bestaande verflaag watergedragen of solventgedragen is? Wrijf met een doekje met aceton over
de lak. Wordt de verf kleverig dan is het watergedragen lak. Gebeurt er niets dan heb je met solventgedragen verf te
maken.
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Zonnepanelen

Zonnepanelen hebben weinig onderhoud nodig. Een groot deel van het vuil wordt namelijk automatisch van uw zonnepanelen afgespoeld door regen of sneeuw. Het is echter wel belangrijk om uw zonnepanelen regelmatig te controleren op
eventueel vuil dat is achtergebleven, zoals bladeren of stof. Als dit vuil blijft zitten kunnen de zonnepanelen wel 2% tot 3%
aan rendement verliezen. Zorg er daarom voor dat uw zonnepanelen schoon zijn, om een hoge opbrengst te garanderen.
Ook is het belangrijk om uw zonnepanelen af en toe te inspecteren, of te laten inspecteren, op eventuele beschadigingen
of defecten. Hiervoor zorgt u niet alleen voor een hoog rendement, maar ook voor een extra lange levensduur.

Wanneer onderhouden?

De beste tijd om uw zonnepanelen te inspecteren en eventueel schoon te maken, is aan het begin van de lente. De lente
en zomer zijn de seizoenen met de meeste zonuren, en het is dus gunstig als uw zonnepanelen in deze periode zoveel
mogelijk energie genereren.

Schoonmaken

Zit er vuil op uw zonnepanelen? U kunt ervoor kiezen om dit zelf schoon te maken. Houdt hiervoor wel rekening met enkele regels, om te voorkomen dat de zonnepanelen beschadigd raken. Sommige zonnepanelen zijn voorzien van een dunne,
vuilafstotende laag, deze zonnepanelen mogen absoluut niet gereinigd worden met reguliere zeep of allesreiniger. U kunt
de vuilafstotende laag dan aantasten, waardoor uw zonnepanelen onherstelbaar beschadigd raken.
Wanneer u uw zonnepanelen schoonmaakt, is het raadzaam om hiervoor osmose-water te gebruiken. Het is ook van
belang om alleen zeep te gebruiken die hier speciaal voor het reinigen van zonnepanelen gemaakt is. Natuurlijk kunt u de
zonnepanelen ook schoonmaken met enkel lauw water en een zachte borstel of spons, maar gebruik vooral geen schuurspons, aangezien er hierdoor krassen op de zonnepanelen kunnen ontstaan. Ook de hogedrukspuit kunt u het beste niet
inzetten, hiermee kunt u uw zonnepanelen ernstig beschadigen.
Wat is osmosewater?
Osmosewater wordt ook wel gedemineraliseerd water genoemd en is water in zijn puurste vorm. Het is vrij van kalk,
lood, zouten, ijzer, natrium, kalium, magnesium en organische vervuiling. Osmosewater is erg puur en laat geen strepen of vlekken achter. De meest gebruikte toepassing van osmosewater is schoonmaken en reinigen. Osmosewater
neemt gemakkelijk vuile bestanddelen op, hierdoor is het gebruik van zeep of andere schoonmaakproducten meestal
niet noodzakelijk. Op deze manier is de toepassing van osmosewater ook een milieuvriendelijke aanpak.
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Zonwering

Er zijn vele soorten zonwering, deze zijn zelden onderdeel van de levering van de woning. Het komt echter wel voor dat
het plaatsen van zonwering of de voorbereiding daarvoor (loze leiding en inbouwdoos voor de schakelaar) deel uitmaakt
van de meer- en minderwerklijst en alsnog door de bouwonderneming wordt aangebracht. Alleen in die gevallen waar
zonweringen vóór oplevering door de bouwondernemer zijn geplaatst, vallen deze binnen de garantieregelingen.
Ingeval er geen zonwering is geplaatst, dan kunt u dit na oplevering uiteraard zelf (laten) verzorgen.
Als bewoner van een woning kunt u te maken krijgen met een dicht aan de openbare ruimte gelegen gevel. U mag dan
geen zonwering toepassen die over de erfgrens, en dus boven de openbare ruimte, valt. In dat geval kunt u screens toepassen of kiezen voor binnenzonwering zoals shutters.
Overtuig u er dus van dat u het type zonwering kiest dat bij uw specifieke situatie past.
Maakt uw woning/appartement deel uit van een complex, dan heeft u als eigenaar/bewoner te
maken met een Vereniging van Eigenaren (VvE ) die namens alle eigenaren besluiten neemt en regels opstelt omtrent
gebruik en onderhoud van het gebouw. Zonwering kan daar een onderdeel van zijn. De VvE heeft dan een keuze gemaakt
voor een type zonwering en ook de kleur vastgelegd. Bent u lid van een VvE? Kijk dan goed of het regelement een dergelijk
voorschrift kent.
Uitvalscherm
Uitvalschermen zijn zonneschermen met 2 vaste armen,
die omlaag gaan als het scherm wordt uitgezet. Door deze
armen is het niet mogelijk om onder het uitvalscherm door
te lopen. Een uitvalscherm is eenvoudig bedienbaar en
goedkoop in aanschaf.

Knikarmscherm
Een knikarm zonnescherm wordt aan uw gevel gemonteerd
en met behulp van 2 armen die vooruit knikken horizontaal
uitgerold. Deze armen zitten vlak onder het doek, waardoor
u er goed onderdoor kunt lopen.
Screens
Screens nemen nauwelijks ruimte in beslag, omdat ze verticaal openen en sluiten. Er steken daardoor geen onderdelen buiten de gevel van uw huis, waardoor vrije doorloop
langs de ramen mogelijk blijft. Het doek van een zonnescreen wordt meestal gemaakt van glasvezel of polyester,
omhuld met een PVC-coating.

Markiezen
Markiezen hebben een ronde vorm en het doek wordt
(vaak) gecombineerd met houten onderdelen. Dit geeft uw
huis een karakteristieke uitstraling.

67

Schade door zonwering
Niet ieder type zonwering is geschikt voor iedere situatie. Het onoordeelkundig monteren van een zonnescherm kan nadelige gevolgen hebben voor uw woning en zelfs ernstige schade veroorzaken.
Met name bij knikarmschermen komen er in geopende toestand van het scherm veel krachten op de gevel waardoor de
bovenste lagen metselwerk los kunnen raken en zelfs uit de gevel kunnen vallen. Deze gevolgschade valt niet onder de
garantieregelingen en komt derhalve te allen tijden voor uw eigen rekening. Laat u dus vóór het plaatsen van een zonnescherm goed voorlichten door een expert en laat deze de situatie ter plaatse opnemen.

Voorbeeld van schade aan metselwerk
als gevolg van het ophangen en gebruiken
van een knikarm zonnescherm.
Het eigen gewicht van een scherm, in combinatie met
de opwaartse en neerwaartse beweging als gevolg
van (zelfs geringe) wind, zorgt voor een enorme kracht
ter plaatse van de bevestiging. Het metselwerk kan
hierdoor gaan scheuren of los raken. Zonder tijdig
ingrijpen zal het scherm samen met het metselwerk
naar beneden vallen.

BELANGRIJK:
Bij sneeuw of vorst is het belangrijk dat u de automatische bediening van uw zonwering uitschakelt. Als er onderdelen van
uw zonwering en/of rolluiken door de vorst zijn vastgevroren mag de elektrische bediening nooit gebruikt worden. Dit kan
onherstelbare schade veroorzaken!
Let er op dat er geen sneeuw op het zonnescherm kan blijven liggen, draai het scherm bij voorkeur in. Pasgevallen sneeuw
heeft een dichtheid van ongeveer 100 kilo per vierkante meter, dat is uiteraard veel te zwaar voor uw zonwering.
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